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مسئله جهانبيني را بايد به عنوان يك موضوع فلسفي ،جامعهشناسي و انسانشناسي
در دنيا مطرح کرد .انسان هيچگاه جهان را به همان گونه و همان اندازه که جعرافيا از
آن سخن ميگويد ،نميبيند .جهانبيني 1فرد تابع ابعاد مشخص معنوي و مادي جامعه او
است و با تغيير و توسعه برج و باروهاي يك مدينه ،3جهان خارج نيز در ديد افرادي که
در آن زيست ميکنند ،تغيير و توسعه مييابد .حتي صورت ذهني که هر کس از جهان
دارد با چهار چوب طبقاتي وي نيز هم سنخ 2و همانند و هم اندازه (است) و در يك
عبارت :جهان خارج در چشم فرد ،تصويري است که از «جامعه» و «طبقه» وي در آينه

 . 1ترجمه  vision du mondeکه در زبان فارسى اخيراً رواج يافته
 . 3آن را رساترين و غنى ترين معادل فارسى  Citeمى دانم که هم معنى لغوى و هم اصطالحى آن را به روشنى افاده
مى کند.
 . 2سنخ را معادل  Typeگرفته ام.
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واقعيت و پرده عينيت افتاده است ،و در جامعهشناسي است که ذهنيت و درون ذات

1

نقاش و پيكرسازي است که عينيت و برون ذات 3را بر صورت خويش ميتراشد و
رنگ ميزند .
اگر بخواهيم به زبان برگسون سخن بگوييم ،جهان خارج در چشم انساني که در
يك «جامعه بسته» 2زندگي ميکند ،جهاني است محدود ،کوچك ،راکد ،وبرعكس
يك انسان وابسته به «جامعه باز» 4آن را نامحدود ،پهناور و همواره در تغيير ميبيند.
براي اولي زمين ،سرزميني است اندکي بزرگتر از وطنش (وطن نيز قلمرو محدود
زندگي قبيله يا قوم و طوايف همسايه و همزيست اواست) و آسمان ،سقف جامد و
بيتغييري است که همچون گنبدي از همه سو ،بر آن فرود آمده و درافقهاي بسيار
نزديك و مشخص با زمين پيوند خورده است؛ کوه قاف مرز عالم وجود کشيده است و

Subjective. 1
Objective. 3
 . 2جامعه يا مذهب بسته  Fermeeو جامعه يا مذهب باز  Ouverteاصطالح معروف هانرى برگسون فيلسوف بزرگ
معاصر فرانسه است .جامعه بسته آن است که در حصار اصول و عقايد و رسوم و اشكال ويژه خويش محصور است و بنابراين
راکد و در گذر قرون و اعصار همواره ثابت ،و برعكس ،جامعه يا مذهب باز ،اين حصار را شكسته و دروازه هايش به روى
جوام ع و مذاهب ديگر باز است و اين خود عامل تغيير و تحول دائمى و غنى و رشد مداوم آن مى گردد ،مذهب و قوم يهود
نمونه يك جامعه و مذهب بسته و اسالم و جامعه اسالمى قرون دوم و سوم و چهارم ،نمونه جامعه و مذهب باز .مسيحيت
حبشه ،مذهب بسته و مسيحيت اروپاى غربى ،مذهب باز.
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جزاير جابلسا و جابلقا آخرين نقاطي هستن که هستي ،خود را تا بدانجا کشيده است و
اگر مثالً ،جهان را از شبه جزيره عربستان نگاه کند ،ميبيند که «در آن سوي آبادان
ديگر آبادييي نيست» .1بنابراين در يك جامعه بسته ،عالم يك «سقيفه»ي شخصي،
ساده و بسيار کوچك و راکد است و در وراي مرزهاي بسيار نزديك آن ـ که اندکي
از مرزهاي «وطن» دورتر است ـ جز عدم يا ابهام مطلق و تسخير ناپذير (ظلمات) هيچ
چيز نيست .جامعه مجموعهاي است از اشكال و روابط و رسوم و حقوق مشخص و
ازلي و ابدي و مذهب نيز مجموعهاي از عقايد و اعمال اليتغير «منزل» 3و بيچون و چرا
و جبري و قطعي و دور از دسترس فهم و عقل و «نتيجه» و بخصوص ،در قالب اذهان و
ارواح همه افراد وابسته بدان ،در يك «سطح» و به يك «گونه» و به تعبيرديگر ،يك نوع
تجلي غريزي و کور رواني و به گفته (از يك نقطه نظر درست) دورکيم« :تظاهر
خارجي روح کلي جامعه و تقديس آن». 2
اهميت فراوان مسئله از اينجاست که هر کس آنچنان عمل ميکند که جهان را
ميبيند .يعني تصويري که از هستي در ذهن ما نقش بسته است ،در عمل ما ،عقيده ما،

 . 1ليس وراء عبادان قريه.
 . 3ترانساندانتال ( )Transcendantalو همين فكر و فريب بدويت است که تا فاشيسم و راسيسم امروز آمده است و
حتى متفكرانى چون امرسون ( )Emersonاز آن يك مكتب شبه علمى نيز به نام ( )Transcrndantalismeساخته اند.

Durkh, Les Formes elementaires dela vie religieuse. 2
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رفتار اجتماعي ما ،و زندگي اجتماعي و زندگي فردي ما تأثير مستقيم دارد .يعني هر
کس بر حسب جهانبينييي که دارد ،زندگي ميکند .پس بررسي جهانبينيها در
حقيقت بررسي انسانها است ،و مطالعه روي جهانبيني هر مكتبي و هر گروه و ملتي،
مطالعه روي کيفيت ساختمان و سرشت و صفات آن گروه و آن ملت است .
جهانبينيها بر اساس اين طرح تازه که در جامعهشناسي و انسانشناسي مطرح شد،
چند نوع است (به خاطر اينكه از حرف اساسيام نمانم در اين مسئله نميخواهم خيلي
دقيق بشوم و در اينجا اشارهاي کافي است) .ما ،به طور مثال ،وقتي با اين بينش به سراغ
ادبيات فارسي ميرويم و حتي ضرب المثلهايي را که در زبان مردم ما وجود دارد،
ميشكافيم ،جهانبيني را در اين شعرها و اين آثار ادبي يا در اين ضربالمثلها
ميبينيم .
حافظ ميگويد که« :جهان و هر چه در آن است هيچ در هيچ است ،پس دم را
غنيمت شمار» .در اين شعر ،دو پايه وجود دارد :پايه اول ،جهانبيني حافظ است بر اين
اساس که حافظ جهان را چگونه ميبيند :مجموعهاي از پديدههاي بيشكل ،بيارتباط،
بيهدف ،بيمقصود ،هيچ در هيچ .پايه دوم ،پس دم را غنيمت بشمار؛ اين شيوه و
طريقه زندگي فردي و اجتماعي حافظ است که طرح ميکند .و بر اساس جهانبيني
حافظ است .
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آن جهانبيني حافظ بود و اين جهانبيني مولوي است:
اگر يك ذره را برگيري از جاي

فرو ريزد همه عالم سراپاي

يعني جهان بر اساس محاسبهاي دقيق و براي منظور و هدفي مشخص خلق شده و
من که چنين جهانبينييي دارم ،در هر قدمم ،در هر عملم بايد دقيقاً بررسي کنم و ببينم
که اين قدم را آنچنان که بايد بر ميداشتم ،برداشتهام يا نه ،چرا که من نيز عضوي،
عنصري از اين جهان بزرگ هستم ،جهان بزرگي که هر ذرهاش روي محاسبه دقيق و
براي حساب دقيق در آنجايي که بايد باشد ،جايگزين شده است .ماشين عظيمي است و
انسانها ،که همه دست اندرکار تحقق يك هدف هستند ،ابزار اين ماشين جهاني
ميباشند .پس وقتي من جهان را اين طوري ميبينم ،ديگر نميتوانم دم غنيمتي و «هر
چه پيشش آيد خوش آيد» و تصادف و عبث بودن را در زندگي وارد کنم؛ هر جور
که دلم خواست زندگي کرده ،خوشگذراني و لذت ،زندگيام را پر کرده و هر چه را
انتخاب کردم و هر جور شد همان درست است؛ اينها در اين جهانبيني عقلي و منطقي
نميگنجد .
پس ميبينم که ما ،به عنوان انسان ،آنچنان هستيم که جهان را ميبينيم و به قول
سارتر :هر کسي آنچنان زندگي ميکند که جهان را ميشناسد .فرق عمر خيام و حافظ
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و مولوي و مالصدرا و ابومسلم خراساني و ژان پل سارتر و آلبرکامو و امثال اينها ،در
اساس جهانبينيشان است ،يعني چگونه هستي را تلقي ميکنند .
***
انواع جهانبينيها
جهانبيني انواع مختلف دارد :يكي جهانبيني مادي است ـ ماترياليسم ،جهانبيني
مبتني بر اصالت ماده .يعني معتقديم که هر چه هست ،عبارتست از :مجموعهاي از
عناصر و روابط و فعل و انفعاالتي که همه ،مادي است و جهان يك عنصر دارد و آن،
ماده است .پس جهان بيشعور است ،پس جهان بياراده است ،پس جهان هدف خاصي
ندارد .چون ـ در مبناي ماترياليستي ـ جهان ،مخلوق يك اراده آگاه و باشعور نيست،
پس ،از خلق جهان هدفي در کار نبوده است؛ پس ،جهان ـ باز به قول ژان پل سارترـ
يك احمق خانهاي است و يك خانه احمقي ) (Idiotبياحساس ،بيادراك ،انبوهي
از عناصري که بر اساس روابط مادي و فيزيكي و شيميايي ،دست اندرکار ساختن هيچ
هستند و انسان تنها عنصري است که در اين هيچستان پوچ و بيهدف و بيسرانجام ،به
خود آگاهي رسيده است .و اين آغاز پريشاني انسان است ،زيرا انسان در جهاني
زندگي ميکند .که با آن تناسب و سازگاري و خويشاوندي ندارد .جهان به طرف هيچ
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ميرود ،جهان هدفي در کارش ندارد ،جهان هيچ چيز را احساس نميکند ،يعني انسان
با جهان بيگانه است .
بنابراين جهان مادي ،منتهي ميشود به بيگانگي انسان با جهان ،تضاد آدمي با عالم.
اين رابطه ،رابطهاي است که خود به خود از جهان بيين مادي در منطق آدمي استنباط
ميشود .کتاب طاعون آلبرکامو را اگر بخوانيد ،در آنجا چند .پرسوناژ ميبيند :يكي از
آنها يك کشيش است و نماينده جهانبيني مذهبي ،يكي ديگر فيلسوف علمي و جامعه
گرا است ،و ديگري ،يك متفكر است که به هيچ يك از اين دو جهانبيني معتقد
نيست .در شهر اوران 1طاعون آمده ـ يك پريشاني و بالي بشري .کشيش در برابرش
يك عكسالعمل به خرج ميدهد ،آنكه يك روشنفكر اجتماعي مسئول و متعهد است،
يك جور و اين سومي که فرزند يك قاصي دادگستري است نميداند .چكار بكند .
کشيش ميگويد که من جهانبيني مذهبي دارم .جهانبيني مذهبي يعني چه؟ اعتقاد
مذهبي ،يعني ،من معتقدم که اين عالم عبارتست از يك نظام خود آگاه داراي اراده و
احساس و شعور و هدف ،و من يكي از زادهها و پديدههاي اين عالم هستم .آن شعور و
آگاهي مسئول بزرگ حاکم بر هستي ،ناظر بر اعمال همه ذرات ،بر وجود من و بر

 . 1شهرى است در الجزاير ،ولى مقصود آلبر کامو يك شهر خيالى است .در داستانش شهر اوران جامعه بشرى است.
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

11

جهان بيني

اعمال من نيز ناظر است .پس من در برابر اين شعور حاکم بر جهان ،مسئولم و بنابراين
من در برابر اين طاعون مسئوليت دارم و بنابراين از فردا صبح بايد بروم و تمام وجودم
را و همه انديشه و فكرم را وقف مردم بكنم و شهر اوران را از طاعون نجات بدهم.
ميبينم از آن جهانبينياش اين طور نتيجه ميگيرد و بر اساس اين جهانبيني ميرود به
سراغ مردم ،تا خدمتي را که مسئوليت جهانبيني مذهبي او به او تحميل کرده ،انجام
بدهد .
دومي ،مادي است و اين طور جهان را تلقي ميکند؛ ميگويد :جهان احمق است،
آسمان بيدرك است ،آسمان بيدرك است ،بيشعور است ،هيچكس در آن باال
نيست ،هيچكس در عالم هستي درك نميکند و شعور ندارد .بنابراين من اگر خودم را
بكشم ،اگر خودم را فداي ديگران کنم يا ديگران را فداي خودم ،کسي خبردار
نميشود ،چون کسي نيست .پس عالم ،يك هيچستان جامد و مادي و بياحساس است.
اما من انسان هستم ،من در کنار انسانهاي ديگر بايد زندگي کنم ،و ما انسانها که شعور
داريم ،چون آگاهي داريم ،پس در برابر يكديگر مسئوليت داريم .بنابراين ،مسئوليتي
در برابر عالم نيست ،در برابر جهان نيست ،بلكه در برابر انسان است .ما انسانها همه
محكوم به سرنوشت واحدي هستيم و آنهم زيستن در عالمي است که آن عالم ،ما را
درك نميکند .در اين کوير بيگانه ،بيادراك ،بيکس ،انسان تنها رها شده است .به
قول هايدگر :پاره سنگي است که در صحراي وجود ،پرتاب شده است .هيچكس ،هيچ
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پناهگاهي و هيچ ملجائي و هيچ اميدي ندارد .اما همين انسانها چون به سرنوشت
مشترکي دچار شدهاند ،بايد با يكديگرهمكاري کنند ،به درد همديگر برسند .و من
وقتي ميتوانم زندگي خوب داشته باشم که جامعه داشته باشد ،و اوران از فاجعه طاعون
نجات پيدا کند .بنابراين من براي خدمت به خودم ،ناچار به جامعه بايد خدمت کنم.
پس من ميروم دنبال خدمت به جامعه ،با طاعون در اوران مبارزه ميکنم .
سومي بر اساس جهانبينياش استداللي دارد که بينهايت وحشتناك و بينهايت
منطقي و درست است .اين سومي پرسوناژ خود آلبرکامو است .ميگويد ،به قول
داستايوسكي :اگر خدا را از جهان برداريم هر کاري جايز است؛ چرا؟ براي اينكه هيچ
اراده و ادراکي و هيچ احساسي وجود ندارد تا کار بد را از کار خوب تميز بدهد.
چنانچه توي خانه وقتي که فردي تنها وجود داشته باشد ،هيچكس نيست که آدم را
ببيند .اگر چشمي از آن باال ،آگاه و ناظر بر عمل شما باشد .نوع عمل شما در اين خانه
فرق خواهد کرد .اما اگر در خانه هيچ فردي نيست جز فرد آدمي ،اين فرد هر جور که
بنشيند و هر جور که بلند شود ،هر لباس و هر آرايشي داشته باشد ،و هر کار که بكند.
براي اين خانه فرقي ندارد ،چون خانه احساس ندارد .پس ،انسان در جهاني که فاقد
احساس است ،فاقد شعور است ،هر عملي که بكند براي جهان فرقي نميکند .
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اين رفيق دوم ميگويد که ،ما انسانها چون درد مشترکي داريم ،در اوران بايد
زندگي کنيم ،پس همه مان مسئول هستيم در برابر جامعه اوران ،يعني جامعه بشري؛ و
طاعوني که وارد شده و جامعه اوران را طاعون زده کرده ،براي ما مسئوليت ايجاد
ميکند که بايد با آن مبارزه کنيم .اما اين سومي استدالل دومي را قبول ندارد و
ميگويد ،آنجا يك مغلطه است ،يك قريب است؛ چون عمل من ،بد يا خوب ،براي
عالم و در سرنوشت من و در پايان کار ،هيچ تأثير ندارد .اگر من خودم را براي ديگران
فدا کردم يا ديگران را براي خودم ،جهان ملتفت نميشود ،درك ندارد .آيا ابلهانه
نيست که ،من تنها سرمايه معقولي را که دارم و آنهم چهل ،پنجاه سال فرصتي است
هستي به من داده ،روي تصادف و بدون اينكه خودش بفهمد ،اين را براي ديگران فدا
کنم که ديگران بتوانند از اين فرصت ،بهتر استفاده کنند؟ خوب ،خود تو ،چي؟ هيچ،
بعد چي؟ البته بعد وقتي که خودت مردي ،يك دسته گل روي قبرت ميگذارد،
عكست را ـ مثالً ـ ميگذارد .روي طاقچه ،در کتابها اسمت را ميبرد ،شعر برايت
ميگويند .خوب اين شعرها و اين گلها چه تأثيري روي تو دارد؟ ديگر تو نيستي و
پوسيدهاي و رفته اي .بنابراين وقتي «هستي» شعور و ادراك نداشته باشد و به قول
داستايوسكي ـ که سارتر هم اين جمله را از او قبول دارد ـ در اين اگزيستانسياليسم و
اومانيسم ،وقتي شعور وجود نداشته باشد ،در عالم هر عمل مجاز است .پس ميتوانم هر
کاري را بكنم و براي هستي و سرنوشت من هم فرقي نميکند .چون «هستي» درك
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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نميکند ،بنابراين نميتواند پاداش بدهد و نميتواند روي عمل من تأثير بگذارد .پس
اگر خدا را برداريم« ،من» جايش است .اين مطلق است ،اين مسلم است .اگر که
شعوري در عالم نيست و اگر مالکي براي ارزيابي اعمال وجود ندارد« ،من» جايش
مينشيند .يعني هر چيزي خوب است و هر کاري درست است که ،مرا در اين چند
سال عمر لذت ببخشد و من بپسندم .من اگر خودم را ،يعني تنها سرمايهاي را که وجود
دارد فداي ديگران کردم ،پاداشي از عالم نميبينم چون عالم عمل خوب و بد را درك
نميکند ،بنابراين فلسفه دم غنيمتي ،به قول آلبرکامو ،منطقاً از فلسفه پوچي
) (Absurditeو عبث ،زاييده ميشود .يعني من بايد تمام اعمالم را ،زندگيام را،
روابطم را با ديگران و با طبيعت ،بر اساس لذت خودم ارزيابي بكنم و بدان عمل بكنم،
چون هيچ مالك ديگري وجود ندارد تا فدا کردن مرا به خاطر ديگران توجيه کند،
براي اينكه بسيار رمانتيك خواهد بود و ايده آليستي .ايده آليستي اينست که آدمي
بگويد «عمل من در عالم تأثيري ندارد ،زيرا عالم عمل مرا درك نميکند ،اما براي
آنكه ديگران از من ،بعد از اينكه نابود شدم ،به خير ياد کنند ،من خودم را فداي آنها
ميکنم»! با سرود و تلقين و احساسات و هندوانه زير بغل گذاشتن ،ميشود افرادي را
وادار به فداکاري کرد ،اما فقط آدمهاي احساساتي را ،وگرنه همان شخص اگر بپرسد،
من که شصت سال ميتوانم زندگي کنم و از همه اين سالها لذت ببرم و به خوشي و
عيش و نوش بگذرانم ،همه اينها را ميدهم به تو ،که جامعهاي ،بعد تو به من چه
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ميدهي؟ جامعه چه جوابي دارد به او بدهد ،براي اينكه به او ميگويد بعد هم عالمي
وجود ندارد به عنوان شعور و احساسي که عمل تو را تجليل کند يا پاداش دهد يا اين
که عمل تو بر سرنوشت آينده تو تأثير بگذارد .پس وقتي نوع عمل من در سرنوشت
آيندهام اثر ندارد ،منطقي آنست که عملي را انجام دهم که در سرنوشت حالم اثر
داشته باشد .
بنابراين ،جهانبيني مادي بالفاصله به پوچي ميرسد .چنانكه امروز بعد از سيصد
سال که از رنسانس ميگذرد ،از پيروزي جهانبيني مادي بر جهانبيني مذهبي
ميگذرد ،همه فلسفهها و مكتبها و هنرها در قرن بيستم به پوچي رسيده است .االن
روح غالب بر هنر قرن بيستم ،هنر پوچي است .رگريه ميگويد« :هيچ چيز در عالمي
که احساس ندارد ،معني ندارد .هيچ چيز نه خوب است و نه بد ،نه زشت است و نه زيبا،
نه شر و نه خير .پس چي؟ هنرمند است که آن چنان که خودش ميخواهد به شيئي در
عالم يا به انديشهاي در جهان ،معني خوب يا بد ميدهد» .
بكت ،با نمايشنامه «در انتظار گودو» ،که يك اثر بسيار بزرگ از يك نويسنده
بزرگ قرن ماست ،پوچي را در تئاتر رايج ميکند و االن تئاتر پوچي با نفوذترين سبك
در تئاتر قرون اخير است .تئاتر قرن بيستم تئاتر پوچي است تئاتر پوچي يعني چه؟ يعني،
تئاترها از زمان ارسطو تا به حال هميشه ميخواستند هدفي را به مردم تبليغ کنند؛ هدف
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مذهبي ،يا عملي ،يا ملي ،يا فلسفي ،يا تاريخي؛ يك چيزي ميخواستند بگويند .اما در
جهاني که شعور ندارد ،انسان هم حرفي براي گفتن ندارد .جهان بيگانهاي که درك
ندارد ،نميتواند مخاطب انسان باشد .وقتي که مخاطبي وجود ندارد ،بنابراين هيچ
حرفي منطقي نيست حرف معني داشته باشد يا نداشته باشد ،مساوي است ،چون گوش
نميشنود و عالم کر است .تئاتر پوچي تئاتري است که رسالتش در گفتن هيچ است،
رسالت وتعهدش اينست که هيچ رسالت و تعهدي را بر عهده نگيرد .پرسوناژهاي
مختلف در تئاتر پوچي بازي ميکنند ،کشتار ميکنند ،کوشش ميکنند ،حوادث
گوناگون را نشان ميدهند و در آخر چه نتيجه اي؟ هيچ .بايد تئاتر پوچي به هيچ منجر
شود؛ چرا؟ براي اينكه زندگي اينست ،زندگي در جهانبيني مادي پوچ است و
بيمعني .
روح غالب بر قرن بيستم در غرب پوچي است ،در صورتي که روح غالب بر قرن
نوزدهم ايدئولوژي بود .امروز در غرب قرن بيستم کسي ايدئولوژي نميسازد.
ايدئولوژي ساختن کار قرن نوزدهميها بود و در قرن بيستم مسخره ميشود .هر
فيلسوف و هر متفكر و هنرمندي که ميخواهد قرن بيستمي بينديشد .يا بيافريند ،بايد
چيزي بيافريند که پيامي نداشته باشد ،تئاتري نمايش بدهد که سخني براي گفتن نداشته
باشد ،چرا که زندگي اين چنين واقعيتش را نشان ميدهد .اگر چيزي را بخواهد بگويد،
زندگي را مسخ کرده است .اگر انسان را بد نشان بدهد يا خوب ،با اين هدف يا با آن
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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هدف ،انسان واقعي را نشان نداده است؛ چون وقتي که جهان معني نداشته باشد ،انسان
هم معني نخواهد داشت .وقتي که هستي هدفي نداشته باشد ،فرد هم نميتواند هدف
داشته باشد .اگر ترني که من در آن نشستهام به هيچ جا نميرود ،من هم که در اين
کوپه نشستهام ،هر جهتي را که براي خودم انتخاب نمايم ،احمقانه است و همه آنها
مساويند .براي انكه انسان نميتواند جدا از سرنوشت عالم براي خودش سرنوشت
بسازد؛ جز اين ممكن نيست .
اما جهانبيني مذهبي چيست؟ اينجا حرف اساسي من است که ميخواهم عرض
کنم .همان چيزي که در ذهن شما وجود دارد ،همان قضاوتي را که در اغلب شما و يا
اقليت شما وجود دارد ،در ذهن من هم هست .من نه مبلغ مذهب هستم ،نه مذهب ارثي
را تبليغ ميکنم و نه تعهدي دارم براي تبليغ دين .اين يك نوع تفكر علمي و تحقيقي
من است که به جايي رسيده و آن را ميگويم .اين اگر مورد قبول مذهبيها باشد يا
مخالفين مذهب ،زياد فرقي نميکند زيرا اين برداشت شخصي من است ،به عنوان
شخصي که مطالعه ميکند و چيزي به ذهنش ميرسد .
وقتي ميگوييد «جهانبيني مذهبي» ـ اگر منصفانه کنيم ـ خود به خود به ذهن شما
ميرسد .که وقتي جهانبيني مادي به يك نوع اپيكوريسم و خيام مآبي برسد ،آنوقت
جهانبيني مذهبي به چه چيزي خواهد رسيد؟ زيرا جهانبيني مادي ،به هر حال ،بر
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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اساس علم است اما جهانبيني مذهبي ،بر اساس خرافههاي مانده از گذشته انسان است
که هنوز به علم نرسيده بود .جهانبيني مذهبي عبارتست از :تصويري از هستي که ،آن
هستي ،مثل يك کشور ،مثل يك سازمان تحت نظارت يك قدرت قاهري در آن باال
اداره ميشود که چرخ عالم را ميچرخاند ،که سيارات را ميچرخاند ،که اشكال و
اشياء را آن طوري که خودش خواسته ،ساخته ،آدمها را همان طوري که ميل خودش
بوده ،به وجود آورده و ما هم آن جوري هستيم که او ميخواهد ،نه آن جور که ما
ميخواهيم باشيم .پس در اين نظام جهانبيني مذهبي ،انسان پوچ است .در جهانبيني
مادي ،جهان پوچ بود ،هيچ کس نداشت ،هيچ معني نداشت؛ اما در جهانبيني مذهبي،
جهان کسي را دارد ،صاحب دارد ،يك آقا باال سر دارد ،خدا دارد ،آفريننده دارد ،قاهر
و مدبر دارد؛ پس انسان چيست؟ بازيچه دست مشيت خدا يا خدايان .انسان ،مهره
بياراده ايست که فقط و فقط ،اراده خدا ،او را به هر جا که خودش بخواهد حرکت
ميدهد .پس در جهانبيني مذهبي يك نوع فاتاليسم وجود دارد(يعني پوچي انسان،
يعني بيارادگي ،يعني بيشخصيتي و بياصالتي انسان) .در جهانبيني مذهبي ،انسان
نبايد به اراده و به آگاهي خودش و سرنوشت خودش وشخصيت خودش ،هيچ تكيه
بكند ،بلكه خودش بايد در برابر اراده خداوندي ،ذهن و عقلش را در برابر عقل کل ،و
شخصيت و اصالتش را در برابر شخصيت و اصالت خدا نفي کند .پس ميبينيم
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جهانبيني مذهبي ،آن طور که حاکم بر تاريخ بود ،به پوچي و نفي ذات انسان منجر
ميشود .
چرا من معتقدم که :هم مترقيترين و علميترين و بخصوص انسان دوستانهترين،
يعني اومانيستيترين و منطقيترين جهانبينيها ،جهانبيني مذهبي است ،و هم
منحطترين و ضد انسانترين ونيرومندترين عامل نفي شخصيت واصالت در انسان،
جهانبيني مذهبي است؟ اين دو قضاوت متناقض درباره مذهب ،چرا به وجود ميآيد؟
خيلي روشن است :به خاطر اين است که ما متأسفانه قضاوتي را که االن درباره مذهب
داريم ،از دو جا ميگيريم:
 .1از گذشته تاريخي مان ،که يك مذهب منفي ضد انساني و منحط است که به ما
رسيده .يا به آن معتقديم ،که ميشويم يك مذهبي خرافي منحط(به طور کلي عرض
ميکنم) يا با آن مخالفيم ،که ميشويم يك روشنفكر مخالف مذهب منحطي که از
گذشته به ما رسيده ـ بيمذهب .
 .3از تجربه روشنفكران و دانشمندان قرون جديد بعد از رنسانس که با قرون
وسطاي مذهبي در افتادند .
پس ما وقتي ميخواهيم بگوييم مذهب چيست ،هر دومان (هم کسي که معتقد به
مذهب هست و هم کسي که مخالف مذهب است) يكي هستيم .ايمان به مذهب،
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مسئلهاي جدا از مسئله شناخت و تصويري است که از مذهب داريم .شما ميبينيد که
بهشت ـ مثالـ يك جاي خاصي است ،يك جايي در ذهنمان دارد؛ منتهي ،آن که
روشنفكر است ،مخالف و آن که مذهبي است ،موافق آن است .پس اين دو ،تصوير
ثابت ومشترکي از بهشت دارند .خدا ،يك مفهوم مشترك در ذهن همه است؛ يك
عده با آن مخالفيم و يك عده به آن معتقد .گروهي با داستان امام حسين مخالفند و
مسخره ميکنند ،و گروهي ديگر معتقدند و گريه ميکنند .پس ،مخالف و موافق ،در
نوع و کيفيت مورد اعتقاد وجه اشتراك دارند ،هر دو مسئله را يك جور ميفهمند .
بنابراين ،من از ايمان يا کفر و عدم ايمان صحبت نميکنم ،آن را کار ندارم .مسئله
تحليل علمي قضيه است ،نه تبليغ و تلقين ،امروز ما به شناختن نيازمنديم ،نه به اعتقاد و
عدم اعتقاد ـ چه ،غالباً معتقديم ـ ،براي آنكه دين بدون شناخت ،هيچگونه ارزشي
ندارد .ما امروز به شناختن مذهب نيازمنديم ،به شناختن علم ،به شناختن جامعه و تاريخ،
و شناختن شخصيت هامان ،نه به اعتقاد داشتن ،اين همه اعتقاد ،وقتي که با آگاهي توأم
نباشد نه تنها هيچ فايدهاي ندارد بلكه مضر است ،براي اينكه همه انرژيهاي انساني را
ميگيرد .ايمان ،به خودي خود بيارزش است؛ آگاهي است که به ايمان ارزش
ميدهد .علي پرستي ،محمد پرستي ،قرآن پرستي و خدا پرستي هيچ ارزشي ندارد و
گاه عامل منفي و منحط و عامل بدبختي يك قوم است .علياي را که نميشناسيم ،مثل
رستم است که نميشناسيم ،مثل هر کس ديگري است که نميشناسيم .در شناخت
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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است که اينها با هم فرق ميکنند ،والّا ،در خود دوست داشتن و گريستن و ابراز
احساسات کردن براي اين شخصيتهاي مذهبي يا مذهب ،چه فرقي ميکنند؟ اسالم
مجهول ،مساويست با مذهب بوداي مجهول ،مساويست با شرك و بت پرستي مجهول،
مساويست با جادوگري کتابي مثل مثنوي يا کتاب حسين کرد ،اگر ما هر دو را
نشناسيم ،چه فرقي ميکند که به کداميك معتقد باشيم .وقتي که آنها را باز کرديم و
خوانديم ،مسئله ارزشها ،در دو سطح قرار ميگيرد و دو جور روي ما اثر ميگذارد.
مسئله اين است که ما وقتي مؤمن ميشويم ،ميبينيم هيچ فايده اي ندارد؛ روشنفكر
ميشويم ،ميبينيم باز هم به هيچ جا نرسيديم .اينكه ما يك مفهوم واحدي را به نام
مذهب يا به نام تصور مذهبي يا جهانبيني مذهبي در ذهن داريم و با اين مفهوم ثابت
مشترك از مذاهب ،در زندگي بشري ،مخالفيم يا موافقيم ،هر دو غلط است .
در طول تاريخ ،از وقتي که انسان بر روي اين زمين به شكل کنوني ميزيسته است،
جامعههاي بشري در دو جناح و در دو قطب قرار گرفته و با هم مبارزه داشتهاند .همواره
گروهي عليه گروه ديگري مبارزه ميکردند واين مبارزه دو جناح در طول تاريخ بشري
در صورتهاي مختلف ادامه داشته (بسته به مرحله تاريخي و سطح فرهنگيشان) .قطب
مانع ترقي بشري ،قطب بنيانگذار انحطاط ،بنيانگذار جنايت و فساد ،استثمار انسان ،جهل
انسان ،به بردگي گرفتن انسان ،تسلط جابرانه بر نوع انسان و نگهداشتن انسان در حال
جمود و در حال جهل و رکود ،بنيانگذاران تفرقه بشري و تبعيض خانوادگي و قومي و
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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نژادي و سازندگان فضيلتهاي موهوم ـ که در طول تاريخ ،بشر همواره از اين ساختمان
رنج ميبرده ـ و سازندگان خرافه و موهوم به سود يك گروه خاص و ضرر اکثريت
عام بشري و همه کساني که نوع فلسفه زندگي و وضع اجتماعيشان اقتضا ميکرده است
که انسانها به آگاهي و رشد و کمال و شخصيت نرسند .و وجودشان و فلسفه وجودي
اجتماعي و تاريخيشان مغاير با عدالت و وحدت انساني بر روي خاك بوده ،اين ها
مبارزه ميکردند با آن انسانهايي که همواره در تالش وحدت بشري بر روي خاك و
در تالش استقرار برابري بر روي خاك و نابودي امتيازات موهوم آن اقليت بودند .يعني
همه مردم ،يعني اکثريت بشر .اين قطب باآن قطب در طول تاريخ از آغاز نوع بشر تا
امروز و فردا و هميشه مبارزه ميکردهاند و هر کدام هم ،سالحي وانديشهاي فكري
داشتند .سالح اين قطب يك چيز بوده :مذهب؛ سالح آن قطب يك چيز بوده :مذهب.
پس در طول تاريخ همواره دو مذهب (وجود داشته) ،و همواره مذهب بوده که عليه
مذهب مبارزه ميکرده و ميجنگيده .و ما اين دو تا مذهب متضاد و متناقضي را که در
طول تاريخ با هم ميجنگيدهاند ،در يك مفهوم ثابت و مشترك ،مورد قضاوت قرار
ميدهيم و به آن معتقد ميشويم و يا منكرش ميشويم و هر دو اشتباه .
چگونه امروز در کشورهاي مترقي اروپا ،کار فيلسوف و نويسنده بزرگ اروپايي
اين است که حتي از ميتولوژي يونان و روم ،از آن افسانههاي خداياني که در يونان
قديم 3455و  3655سال پيش بودهاند ،از داستان پرومته ،سيزيف ،زئوس ،اطلس،
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

32

جهان بيني

الاوکون ...مفاهيم روشنفكرانه براي شناخت تاريخ انسان استخراج ميکند؟ ما هم بايد
همين کار را بكنيم .فرهنگ اسالمي سرشار از عميقترين و غنيترين معاني انساني
است .
طبقات هابيلي و طبقات قابيلي
داستان هابيل و قابيل که در قصههاي اسالمي ما هست و خود قرآن به اينها ميگويد
«قصه» مملو از حقيقت علمي است (اگر قصههاي متشابه را به عنوان وقايع تاريخي
بگيريم ،نامفهوم و بينتيجه است؛ اما اگر به عنوان حقايق سمبوليك بگيريم ،مملو از
اسرار علمي انسانشناسي و تاريخشناسي است) .قابيل و هابيل کي هستند؟ فرزندان آدم.
پس وقتي داستان هابيل و قابيل گفته ميشود ،داستان آغاز تاريخ بشريت را ميخواهد
به صورت رمزي و سمبوليك (همان طوريكه آلبرکامو در داستان اوران ميگويد)
بگويد .دو تا پرسوناژ هستند :هابيل و قابيل .آدم ،دو دخترش را نامزد اين دو پسرش
ميکند .اما قابيل نامزد برادرش را زيباتر مييابد و در او طمع ميبندد ،و به خاطر همين،
قابيل عصيان ميکند .اينها اولين دو انساني هستند که روي زمين ،تاريخ بشري را آغاز
مينمايند .آدم سمبول نوع انسان است ،اما اينها سمبول شروع تاريخ بشري هستند.
هابيل ميگويد :من به حقي که برايم انتخاب شده ،قانعام .اما قابيل ميگويد که نه ،من
بايد حق تو را ،از تو بگيرم .جنگ اين دو تا ،به شكل عصيان و تجاوز قابيل به هابيل که
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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ميخواهد نامزدش را از دستش بگيرد ،شروع ميشود .شكايت پيش آدم ميبرند .آدم
ميگويد که :شما هر کدام ،يك قرباني انتخاب کنيد و خداوند ،قرباني هر کدامتان را
که پذيرفت ،ديگري تمكين کند .هر دو قبول کردند .هابيل بهترين شتر سرخ موي شير
مست گلهاش را که از همه گرانقيمتتر است ،انتخاب ميکند و ميآورد به قربانگاه
براي خداوند .قابيل ميرود يك دسته گندم پوسيده زردي گرفته بيمار را که به درد
هيچكس نميخورده ،برمي دارد و به قربانگاه ميآورد .خود به خود ،قرباني هابيل قبول
ميشود و باز قابيل ناکام ميماند .
قابيل که از اين کار هم نتيجه نميگيرد ،باز تجاوزش را تعقيب ميکند و در بيابان
برادرش را فريب ميدهد و هابيل را ميکشد .و اين ،اولين خوني است که در تاريخ
بشريت به وسيله انسان ريخته شده ،اولين برادرکشي است که در نوع انسان شروع شده .
اين داستان ميخواهد بگويد که چگونه وحدت بشري ،که همه از يك نوع ـ و آن
نوع آدم بود ـ و مساوي بودند (همه افراد بشر برادر بودند) ،به تضاد منجر شد ،و دو تا
برادر تبديل شدند به دو تا دشمن .يعني وحدت انساني تبديل شد به تفرقه انساني ،به
خصومت انساني .چگونه و چه عاملي باعث شد که اولين خون در نوع انسان ريخته شد
و چه عاملي باعث شد که وحدت و سازش و صلح بشري و برابري بشري تبديل به
تفرقه و جنگ تاريخي در طول تاريخ و نوع انسان شد؟ يعني چگونه جامعه نصف شد؟
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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جامعه بشري که يك «ما» داشت ،چگونه تبديل به دو «من» شد و قطب متضاد با
يكديگر درگير شدند ،به طوري که يكي قاتل ديگري و نابود کننده ديگري است؟ و
اولين تجاوز ،عاملش چيست؟
در اينجا نميتوانيم بگوييم که محيط قابيل با محيط هابيل فرق داشته ،استاد او با
استاد اين فرق داشته ،کتابهايي را که او مطالعه ميکرده با کتابهايي که اين مطالعه
ميکرده فرق داشته ،او رفته به فرنگ ،اين رفته به نجف .هر دو ،شرايط برايشان
مساويست :پدر ،مادر و محيط يكي است ،مذهب يكي است .اما يكي قاتل و جنايتكار
در ميآيد براي تجاوز به خاطر هوسش ،و يكي مظهر انسانيت ،صلح و ايمان که در راه
ايمانش بهترين و عزيزترين چيزش را قرباني ميکند .ما در اينجا ميبينيم که عامل
اختالف چيست .تنها عاملي که در يكي بوده و در ديگري نبوده ،مسئله شغلشان است.
يكي کشاورز است (قابيل) ،به دليل اينكه رفته گندم آورده ،و هابيل دامدار است ،به
خاطر اينكه رفته شتر آورده .
پس هابيل نماينده مرحلهاي از تاريخ بشري است که در آن مرحله ،زندگي انسان
بر اساس طبيعت و صيد و اهلي کردن حيوانات بوده؛ يعني منبع توليد ،طبيعت بوده .و
قابيل نماينده دورهاي از تاريخ انسان است که منبع توليد ،انحصاري ميشود و مالكيت
فردي و شخصي وانحصار طلبي به وجود ميآيد .ما ميدانيم که در تاريخ ،اولين مرحله
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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براي نوع انسان ،مرحله صيد و شكار در طبيعت ميباشد .در اين مرحله هيچكس هيچ
چيزي را در انحصار خودش قرار نميدهد ،براي اينكه منبع توليد همه ،يا دريا است و
يا جنگل .دريا و جنگل در انحصار هيچكس نيست .اين سفره باز طبيعت ،در اختيار
همه انسانهاست که بروند و صيد کنند و بردارند و بياورند و بخورند .مصرف در اختيار
همه است ،توليد در اختيار همه است .انسانها همه در آن دوره ،هابيلي هستند ،دورهاي
که اصوالً همه منابع اقتصادي در اختيار همه انسانها به تساوي بوده است .فرد پرستي،
شخص پرستي ،انحصار طلبي فردي« ،مال من ،نه مال تو» ،هنوز در انسانها نيست .
قابيل نماينده دورهايست که يك قطعه از زمين خدا را محصور ميکند و نام
خودش را بر آن منبع توليد ميگذارد و بعد ديگران را به استثمار و به بردگي ميکشد و
مجبور ميکند که براي خوردن نانشان ،براي او کار کنند ،در منبع توليدي و اقتصادي
او کار کنند .
پس کامالً روشن است که اولين برادرکشي از دورهاي شروع ميشود که انسان
وارد مرحله انحصار طلبي فردي ميشود و وحدت انساني ،تبديل به تفرقه انساني
ميشود و رابطه برادري بشري ،تبديل به رابطه قاتل و مقتول ميشود .يعني تاريخ با
کشته شدن هابيل و کشنده بودن قابيل ،از مرحله وحدت انساني به مرحله تبعيض
انساني ،و از مرحله اصالت نوع بشر به مرحله اصالت فرد بشر و انحصار طلبي بشر وارد
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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ميشود .يعني تاريخ ،با رفتن هابيل و ماندن قابيل ،از مرحله هابيلي وارد مرحله قابيلي
ميشود؛ و با از بين رفتن هابيل و ماندن قابيل ،ما همه فرزندان قابيل هستيم ،چون هابيل
ازدواج نكرده ،ناکام ،مرد .
قابيل کيست که تاريخ از اينجا وارد مرحله او ميشود و قابيل و روح قابيلي بر
فلسفه تاريخ انسان حكومت ميکند؟ اين قابيل کيست؟ ديديم که کيست :قابيل مذهبي
است ،منكر خدا نيست ،نميگويد که خدا چيست ،وجود ندارد و اين حرفها معني
ندارد ،چون ميرود و قرباني ميآورد ،قابيل مذهب آدم را دارد و هابيل هم همان را؛
اما اين يك مذهب ،در دو تا انسان ،دو تا مذهب ميشود ضد با يكديگر :يكي عامل
توجيه منافع قابيل ،يكي عامل تحقق حقايق و فضيلت هابيل .در طول تاريخ همين دو
مذهب با هم ميجنگند .
خالصه قضيه ،قابيل که ميماند ،ميبينيم کسي است که ايمان به خدا را کنار
ميگذارد ،آن را قرباني منافع شخصياش کرده است؛ پدر را ،که آدم باشد ،کنار
ميگذارد ،او را هم قرباني منافع شخصياش کرده است؛ برادر را کنار گذاشته و کشته
و قرباني منفعت شخصياش کرده است؛ و ميبينيم که براي کسب منافع شخصياش به
همه چيز تن در داده ،من جمله به استخدام مذهب .و ميبينم که با شرکت در قرباني،
قابيل مذهبييي است که مذهب را هم براي تأمين منفعت شخصي خودش ميداند .پس
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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تاريخ وارد مرحله تبعيض بشري و دوره برادرکشي انساني ميشود؛ وحدت انساني
ديگر در تاريخ حكمروا نيست .
قابيل هميشه در تاريخ بشر زنده است ،چون هابيل مرده .قابيل و نظام قابيلي ،به
عنوان انحصار زندگي اقتصادي و مادي به يك گروه خاص و بردگي اکثريت براي اين
گروه يا طبقه خاص ،نظامي را ايجاد ميکند که اين نظام ،بر اساس صدها نشانهاي که
در تورات ،در انجيل و در قرآن وجود دارد ،در همه دورهها بر تاريخ بشري حكومت
ميکند .جامعههاي بشري و مراحل بشري در همه دورهها بدين شكل است .به تعبير
قرآن ،يك توده اکثريت وجود دارد که اسمش ناس (مردم) است ،و يك قطب ضد
اين مردم .آن قطب ضد مردم که حاکم بر مردم در تاريخ بودند و سرنوشت تاريخ
بشري و جامعه بشري در اختيار آنها بوده ـ قطب قابيلي ـ سه چهره دارد :يك چهره
اقتصادي ،يك چهره سياسي و يك چهره مذهبي .زر و زور و دين ،متعلق و منحصر به
همين طبقه خاص است .اين سه چهره که مال يك تن است و آن طبقه قابيلي است ،در
اسالم سه تا سمبل دارد که خيلي نشان دهنده و معرف آنست .سه تا پرسوناژ در قرآن
هست که هميشه تكرار ميشود .اين سه تا ،توي تورات هم هستند؛ يكي فرعون است به
عنوان سمبل قدرت ،دوم قارون است به عنوان سمبل ثروت و سرمايه اقتصادي و سومي
بلعم باعور است ،که روحاني است و مذهب دست اوست .اين سه تا ،سمبل طبقه قابيلي
هستند .
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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پس ميبينيم در تاريخ ،مذهب نيرويي بوده است که در دل همه انسانها هست،
چنانكه هم در دل قابيل بود و هم در دل هابيل ،اما وسيله دست روحانيها يعني بلعم
باعوري هاست .بلعم باعوريها ،يعني طبقه روحاني ،يكي از بدنههاي طبقه حاکم در
طول تاريخ بودهاند .شما همه جا را نگاه کنيد ،در يهود ،در ايران باستان ،در روم ،در
يونان ـ همه جا ـ اين سه پرسوناژ ،سه چهره هستند در يك تن؛ تثليث اين است.
آنجوري که کاتوليك ميگويد ،خدا هم يكي است و در عين حال همان يكي سه تا
است و همان سه تا که جدا از هم هستند ،هر کدامشان يك اقنوم جدا هستند ،و در عين
حال يكي هستند! اينكه به عقل آدميزاد اصالً جور در نميآيد؛ مثل شعر مولوي است
که ميگويد« :از شيشه بيمي ،ميبي شيشه طلب کن» ،ميشود هيچ! اما ميبينيم که
راست است .ما خيال ميکنيم تثليثي که در مذهب وجود دارد يعني (اينكه) خدا در
عين حال که يكي است سه تا چهره دارد .اما اين طبقه حاکم در تاريخ است که در
عين حال که يك طبقه است سه چهره دارد :يك چهره راهب ،زاهد و طبقه روحاني
يعني بلعم باعوري؛ يك چهره قدرت يعني فرعوني ،و يك چهره ثروت و سرمايه يعني
قاروني .در عين حال که سه تا هستند ،هر سه يكي هستند .و ميبينيم در تاريخ ،در برابر
موسي ،فرعون و قارون و بلعم باعور هر سه با هم در يك تن با موسي ميجنگند .
اين سه چهره به عنوان يك فرد که آن قابيل يا طبقه قابيلي است ،بر تاريخ حكومت
ميکند .پس همان طور که اقتصاد يعني ـ ثروت ـ در تاريخ بشر ،در دست يك طبقه
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خاص بوده است ،همان طور که قدرت از نظر حكومت و نظام و تدبير جهان و جامعه
در دست يك طبقه خاص بوده است ،مذهب به عنوان يك ابزار در دست اين طبقه
خاص بوده است؛ کجا؟ کنار پول و کنار زور .مردم اسير دست طبقهاي بودند که
تاريخ را هدايت ميکردند .يعني تاريخ را به نفع خودشان متوقف ميکردند؛ و همان
طور که با زور مردم را وادار به تمكين ميکردند و همان طور که با پول آنها را بهره
کشي ميکردند ،همان طور هم با مذهب آنها را تخدير ميکردند .يكي سرش را
ميگرفته؛ يكي جيبش را خالي ميکرده ،و يكي به گوشش ميخوانده که «برادر! فردا
خدا جزايت را ميدهد ،غصه نخور ،صدايت در نيايد!» هر سه يكي بودند .
در ايران باستان نگاه کنيد :ساسانيان و هخامنشيان به قدري به معبدها پول ميدادند
که به قول آلبرماله (نويسنده تاريخ) نوزده درصد از امالك زراعتي کشور در آغاز
دوره مزدکيها متعلق به آتشكدهها و معابد بود و  25سال بعد رسيد به هشتاد و چند
درصد .يك شاعر از دوره رامسس اول ،در مصر ،که کتيبه هايش امروز پيدا شده،
ميگويد :اين خدا (آختون) از بس حريص است ،به لقمهاي که من ميخواهم به دهن
بچهام بگذارم چشم ميدوزد وهمان را ميربايد؛ کي اين شكم حريص خدايان سير
خواهد شد؟
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جهانبيني توحيد و جهانبيني شرك
از وقتي که بشريت ،به عنوان يك وحدت ،به دو قطب متضاد ،دو قطبي که ضد هم
هستند و هيچ شباهتي به هم ندارند و به شدت دشمن يكديگرند ،تقسيم ميشود ،و از
وقتي دوگانگي در نوع بشر به وجود ميآيد ،جهانبيني توحيد ،که با وحدت بشري
سازگار است ،هماهنگ با دوگانگي طبقاتي ،تبديل به دوگانگي الهي يا جهانبيني
ثنوي ميشود ،و از هنگامي که نظام حاکم سه بعدي ميشود ـ يك قدرت و در سه
جلوه ـ ،خداي واحد نيز يك ذات ميشود در سه چهره ـ جهانبيني تثليث .
ميبينيم که جهانبيني توحيد و شرك هر دو جهانبيني مذهبي هستند ،اما جهانبيني
شرك عكس برگردان نظام اجتماعي است بر روي نظام الهي ،تصوير زمين است که
بر آسمان منعكس شده است؛ بدينگونه که روحانيت حاکم با توجيه شرك آميز
توحيد ،تبديل توحيد طبقاتي ـ نژادي را به شرك طبقاتي ـ نژادي توجيه کرده است .در
اينجا يك بازي ديالكتيكي رندانهاي ميان «ذهنيت» و «عينيت» يعني مذهب و زندگي،
جهانبيني و جامعه بيني کردهاند که هنوز هم براي خيلي روشنفكران و دانشمندان بر
مال نشده است .در جهانبيني مذهبي ،جامعه تابع جهان است ،نظام حاکم بر زندگي
مادي محكوم و معلول نظام حاکم بر عالم وجود است ،و در يك تعبير ساده تر ،هر چه
بر روي زمين ميگذرد انعكاسي است از آنچه بر اراده خداي بزرگ گذشته است؛ پس
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خدا يا مشيت غيبي ،علت است و انسان و سرنوشت زمينياش معلول .جامعه بشري ،از
نظام «اشتراك اوليه» که نظام توحيدي بشري بود تبديل شد به نظام تبعيض و تعدد
طبقات ،که آن را نظام شرك اجتماعي ميناميم .شرك اجتماعي با توحيد اعتقادي
سازگار نيست .در شرك اجتماعي گروهها و طبقات مختلف ،اختالف در وضع
اجتماعي و نقش اقتصادي و سياسي خود را ،بصورت اختالف در ذات انساني و ريشه
نژادي خود توجيه ميکردند ،و براي چنين توجيهي ناچار بايد يك مالك فلسفي و
اعتقادي يعني زير بناي وجودي و جهاني ميجستند .و اساساً به طور ناخود آگاه نيز
وقتي عينيت تغيير مييابد ،بر پرده ذهنيت نقش خود را منعكس ميسازد .بدينگونه که
وقتي وحدت ذاتي انسان (آدم) تبديل شده به تعدد ذاتي انسان ،وحدت ذاتي خدا نيز
تبديل ميشود به تعدد ذاتي خدا ،يعني نظام چند خدايي .بنابراين ،اين نظام الهي شرك
است که مخلوق نظام اجتماعي شرك است؛ يعني خداوندان زمين خالق خدايان
آسمان اند؛ ولي ،در ذهنيت مذهبي مردم ،خدايان آسمان را خالق نظام خداوندان زمين
ميفهمانند ،يعني عينيت اجتماعي ذهنيت مذهبي را ميسازد تا ذهنيت مذهبي آفريننده
عينيت اجتماعي تجلي کند .بدينگونه ،سلسله مراتب ذاتي و طبقاتي در دستگاه الهي و
در عالم وجود که يك جهانبيني شرك را پديد ميآورد ،سلسله مراتب ذاتي و طبقاتي
را در دستگاه اجتماعي و در عالم انسان ،توجيه فلسفي ـ منطقي ميکند که چون بنام
مذهب است ،توجيه اعتقادي ،ازلي و ابدي و مقدس و ماوراء انساني و مافوق طبيعي
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جلوه ميکند و قدرت عميق و اليزال ايمان مذهبي آن را تحكيم ميکند و در عمق
باور خلق استوار و ريشه دار ميسازد .
اينچنين است که جهانبيني توحيد ـ که جهانبيني اوليه انسان هابيلي در نظام توحيد
اجتماعي و برادري بشري بود ـ با مرگ نظام هابيلي و حكومت نظام «برادر دشمني»
قابيلي ،به شرك ثنوي ) (Dualismeيا جهانبيني دو ذاتي ،يعني جهانبيني تضاد
تبديل شد که انعكاسي از جامعه دو طبقهاي است :جهانبيني دو خدايي ،زيربناي ذهني
جامعه دو قطبي .
و سپس ،همچنانكه آدم (توحيد ذاتي بشري) به قطب متضاد حاکم ـ محكوم بدل
شد و جهان نيز به دو قطب خير و شر ،اهورا ـ اهرمن ،قابيل ـ قطب حاکم ـ نيز در مسير
تحول و تكامل ابعاد اجتماعي و پيچيدهتر شدن روابط انساني و رشد نظام طبقاتي ،در
سه بعد مشخص جلوه گر شد و سه نيروي سياست ،اقتصاد و مذهب که در يك قدرت
واحد حاکم متمرکز بود ،تخصصي شد و در سه شعبه يك قطب واحد منشعب گشت و
نظام حاکم بر جامعه که سه بعدي شد ،نظام حاکم بر جهان نيز سه بعدي شد و قابيل که
در زمين سه چهره گرفت ،خدا نيز در آسمان سه چهره يافت :فرعون و قارون و بلعم
باعور که سه تايند و در عين حال يكي و همان قابيل؛ اب و ابن و روح القدس نيز سه
تا شدند و در عين حال يكي و همان خدا! و بدينگونه جهانبيني توحيدي ،بدل به جهان
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بيين تثليثي ) (Triniteشد که در هند ،يونان ،روم و ايران باستان (سه آذر اهورا مزدا)
و مسحيت و يهود و حتي اسالم حاکم (سه مظهر اهلل در زمين) ميبينيم .
آنچه در اينجا قابل تأمل است و بسيار پرمعني و يكي از داليل روشن درستي نظريه
من ،اين است که در جهانبيني دو خدايي (ثنويت) ،دو خدا ،دو ذات متضاد و در حال
جنگ با هماند (خير و شر ،تاريكي و ظلمت و اهورا و اهرمن) ،در حاليكه ،در
جهانبيني سه خدايي (تثليث) ،سه خدا يك ذات واحدند و در حال تبديل به يكديگر و
تجلي هر کدام در دو ديگر ،و نه سه ذات جدا ،که سه جلوه يك ذاتاند ،و اين نشان
ميدهد که دو خدايي در دين سمبل مذهبي دو قطبي و در جامعه يعني دو طبقه حاکم
و محكوماند ،در صورتي که سه خدايي سمبل قطب واحد حاکم در سه جناح يا سه
صورت از يك ذات واحد است .
بدينگونه ،در گذشته که جهانبيني انسان ،مذهبي بود ،ميبينيم که چگونه نظامهاي
طبقاتي جهانبيني توحيد را به شرك بدل کردند و همه مذاهب ـ مذاهب حق يا باطل ـ
را مذهب شرك ساختند و حتي با حفظ اصل کلي توحيد بينش شرك را ترويج
نمودند ،چنانكه ميبينيم که چه بسيار مردمي که خود را پيرو مذهب توحيد ميشمارند،
جهانبيني مذهبيشان شرك است و شرك پنهان در رداي توحيد از همه خطرناکتر
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است و شرکي که در اسالم ساختند ـ شرك نو ـ از همه عميقتر و پنهانتر و قويتر
است .
طبقه بورژوا و جهانبيني مادي
اما در قرون جديد ،اساساً با مذهب مبارزه شد ،جهانبيني مذهبي را بنام علم نفي
کردند و جهانبيني مادي را جانشين آن ساختند .
در گذشته ،قدرتهاي سه گانه حاکم بر تاريخ ،بيشتر عوام را ميفريفتند و به نام
«کالم» ـ فلسفه ديني ـ و به نيروي «احساس» ـ روح مذهبي ـ شرك را جانشين توحيد
ميکردند يا جامه توحيد ميپوشاندند ،اما پس از رنسانس ـ و در اوج آن قرن  12و 19
ـ روشنفكران را فريفتند و به نام «علم»ـ که فلسفه اقتصادي بود ـ و به نيروي «عقل» ـ
منطق مادي يا روح غريزي ـ ماديت را جانشين مذهب کردند يا آن را جامه معنويت
يعني انسانيت (اومانيسم) پوشاندند!
وجود دو عامل خارجي موجب اين بزرگترين «قريب تاريخ» شده بگونهاي که اين
فريب بزرگ را امروز من بايد به عنوان يك فرضيه شخصي که با ناباوري و اعجاب
اکثريت روشنفكران تلقي ميشود ،مطرح کنم و آن اين است که« :جهانبيني
ماترياليستي و ضد مذهبي جديد» ،درست همچون «شرك»« ،جهانبيني ويژه طبقه
حاکم جديد» است .
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اين دو عامل يكي «علم» است که بينش ماترياليستي گرفت و ديگري «سوسياليسم»
است که در قرن نوزدهم اروپا ،در برابر مذهب ،بر ماترياليسم تكيه کرد .در حاليكه
حرف من اينست که هم بينش علم و هم جهانبيني و انسان بيني فلسفي و فلسفه زندگي
سوسياليسم جديد غربي ،تحت تأثير روح و بينش حاکم بر زمان قرار گرفتهاند و اين
روح و بينش حاکم زاده رشد و تكامل و سپس حاکميت طبقه جديد اجتماعي غرب
است و اين طبقه ،بورژوازي جديد است .قرون وسطي ،عصري بود که در اروپا
زيربناي اجتماعي فئوداليسم بود و روبناي سازگار و توجيه کننده آن ،مذهب .ارتباط
اروپاي منحط منجمد با دنياي مترقي و تمدن متحرك اسالم و فرو ريختن ديوارهاي
اقتصاد بسته فئودالي و فرهنگ بسته مذهب کاتوليك با توسعه تجارت با شرق و کشف
آمريكا و رفتن به آفريقا و تكامل دريانوردي و تضعيف حكومت استبداد روحاني
ونظام تفرقه فئودالي تحت تأثير آزاد فكري مذهبي و حكومت مرکزي و رشد جامعه
بزرگ ملي و جامعه بزرگ ملي و جامعه واحد سياسي در جهان اسالم و توسعه سريع
دريا نوردي به جاي رودخانه نوردي و تجارت بين المللي و بزرگ شدن جهان سياسي
و فكري در اروپاي قرون وسطي و رشد شهر نشيني و بازار و اقتصاد تجاري بجاي
اقتصاد دوري کشاورزي و باالخره واقعيت گرايي بجاي زهد گرايي کليسا ،و
پروتستانتيسم و سپس بيداري و حرکت فكري و آزادي عقل از بند مذهب ارتجاعي و
گسترش علوم طبيعي و صنعت و رو کردن علم از کالم مسيحي به زندگي مادي و
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نهضتهاي ملي در برابر حكومت پاپ و در يك کلمه متالشي شدن نظام فئودالي و
رشد بورژوازي و حكومت طبقه جوان و پوياي بورژوا بجاي فئودال و در نتيجه مبارزه
با فرهنگ و اخالق فئودالي يعني مذهب و اشرافيت قرون وسطايي و غلبه فرهنگ و
اخالق بورژوازي يعني ماديت و آزادي فردي (ماترياليسم ،ليبراليسم سياسي ـ اقتصادي
و فرد گرايي يا انديويدواليسم اجتماعي ـ اخالقي) ...همراه با حكومت اقتصادي ـ
سياسي طبقات بورژوا ،روح و فلسفه و فرهنگ بورژوازي را حاکم ساخت و علم را هم
در خدمت خويش قرار داد و اخالق و هنر و ادبيات را نيز آمبورژوازه کرد و بدين
طريق ،فرهنگ و بينش بورژوازي که ماديت ،لذت و فرديت است جانشين فرهنگ و
بينش قديم گرديد که بر مذهب ،فضيلت و جمعيت استوار بود ،و «سود» )(Utilite
جاي «ارزش» ) (Valeurرا گرفت و عقل حسابگر ) (Rationجاي احساس عرفاني
)(Intuitionرا و «قدرت طلبي» در همه چيز و از جمله در علم ،جاي «حقيقت
جويي» را و اصل «زندگي کردن براي » ...جاي « ...براي زندگي کردن» را و «آسايش»
جاي «کمال» را و «لذت» جاي «فضيلت» را و «جنسيت» جاي «عشق» را و «برخورداري»
جاي «پرستش» را و «بهشت زميني» جاي «بهشت موعود» را و «معاش» جاي «معاد» را و
«استخدام قواي طبيعت» جاي «کشف فلسفه وجود» را (گرفت) و سه اصل هميشگييي
که به انسان معني ميداد و يا الاقل انسان در جستجوي آن معني ميشد« :حقيقت»،
«زيبايي» و «خير» ،رخت بر بست و سه اصل نوين که انسان جديد ،در فرهنگ تجاري
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

22

جهان بيني

بورژوازي ،معني ميشود« :واقعيت»« ،قدرت» و «مصرف» ،بر زندگي و روح و خرد و
فلسفه وجودي و فرد جامعه جديد رخت افكند و چشم انسان از آسمان بسوي خاك
بازگشت و از دل بسوي شكم و زير شكم و از ايده آل زندگي بسوي رفاه زندگي و از
کشف معناي بودن بسوي ساختن ابزار و تأمين شرايط بودن و باالخره طرد و نفي همه
احساسها و ارزشها و رازها و نيازها و بلند پروازيها و ماوراء جويها و فضيلت خواهيها
و آرمان طلبي ها ...که انسان را هميشه از بام کوتاه «بودن طبيعي و غريزي»اش ،به
معراج بسوي سدره المنتهاي آنچه در آن هست پرواز ميداد واو را همواره در دغدغه
گريز از چهارچوب تنگ تقدير خاکياش نگاه ميداشت و به پيمودن ابعاد محدودي
که آفرينش زمينياش بر او تحميل کرده است ميخواند و ميکوشيد تا او چنان رشد
دهد و بزرگ و بزرگوارتر از آنكه هست بار آورد که جامهاي را که وارثت بر اندامش
دوخته است ،بر او تنگي کند در عوض ،ايجاد نوع تازهاي از انسان که واقعيت گرايي
(رآليسم)اش در مرزهاي دنيايي که به او قدرت و لذت ميبخشد و محدود است و جز
آنچه مفيد است و مصلحت ،دغدغه هيچ يافتني و عشق هيچ رسيدني و دلهره هيچ
معمايي و اضطراب و اميد هيچ انتظاري ،او را به تپش ،ايثار و پرستش مبتلي نميکند .
روح حاکم بر فرهنگ و تمدن جديد ،روح طبقه بورژواست ،روح چهار پولي و
پست بازاري ،کاسبكاري و تمدن قدرت و صنعت ابزار و فرهنگ تجارت و باالخره
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مذهب مصرف پرستي و اخالق لذت جويي و در نتيجه ادبيات و هنرش ،پوچي ،تفنن،
تبليغات و هيجان!
آنچه را با هم همه خلط کردهاند اين است که در طرد فرهنگ قديم ،بورژوازي
جديد «جنايتي مترقيانه» کرد .
چه ،فرهنگي را که طرد کرد ،فرهنگ مذهبي قرون وسطي بود که يك «معنويت
منحط» بود؛ يعني متعاليترين ميراثهاي انساني ،در منحطترين قالبهاي قرون وسطايي،
به دست روحانيت منجمد ،به خدمت فئوداليسم در آمده بود و بورژوازي جديد ،در
متالشي کردن مجموعه فرهنگ و اخالق قرون وسطي ،در ميراندن روح انسان قديم،
بزرگترين خدمت را به رشد و حرکت و آزادي عقل ،تمدن و علم کرد ،چه فئوداليسم
را همراه با روحانيت وابستهاش کنار زد ،ولي در همين جا ،ارزشمندترين نهادهاي
اساسي روح انسان و فرهنگ و اخالق معنوي نوع انسان نيز در زير آوار قرون وسطي
ماند و دفن شد و مرد .و ما ،انسان پس از رنسانس ،هميشه ـ بحق ـ تنها به ستايش
انقالب مترقي رنسانس و بورژوازي پيشتاز آزاديخواه و شعارهاي شورانگيزش؛
ليبراليسم ،دموکراسي ،سيانتيسم ،پيشرفت و طرد خرافه پرستي و زهدگرايي و استبداد
ديني پرداخته ايم ،و هيچگاه نتوانستهام خيانت اين خدمتگزار بزرگ را احساس کنيم و
دريابيم که در اين رهايي و انقالب ،انسان ،ابعاد اساسي فطرت خويش را نيزکه آرمان
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خواهي ،عشق ،کمال جويي ،ارزش و معني وجودي و راز خويش بوده است از دست
داده و اين موجود شگفت برتر از طبيعت که مذهب ،او را جانشين خداوند در اين عالم
ميناميده است و مسئوليت خدايي طبيعت را بر دوش او نهاده بوده است و او را به
کسب شخصيتي خداگونه ميخوانده است ،تبديل شده است به «قويترين حيوان»
طبيعت ،چه ،بورژوازي ،از نظر اخالق طبقاتي ،انساني است الينه پول ،يعني ماهيت پول،
همچون جن ،در فطرت انساني او حلول کرده و جانشين ماهيت انساني او شده است ،و
از نظر مذهب ،يك مؤمن متعصب مذهب و «مصرف پرستي» است که نه تنها طبيعت را
عالمي سرشار از حقيقت و راز و زيبايي و غيب نميبيند ،که انسان را نيز ،يك «عالم
صغير» داراي استعدادهاي خدايي ،امكاناتي ماوارء طبيعي ،زيبايي ،ارزش ،نيكي ،اسرار
و معماها و برتريهاي برتر از کائنات نميشناسد و برايش طبيعت و انسان عبارتند از دو
منبع توليد که همه ارزشها و همه استعدادها و امكانات و حقايق و اسرار پنهان در اين
دو را بسادگي قرباني ميکند و يا استخدام در راه کسب قدرت ،کسب مصرف و دگر
هيچ!
و من در شگفتم که چرا حتي روشنفكران سوسياليست که به فلسفه علمي تاريخ و
رابطه ديالكتيكي ميان عينيت و ذهنيت ،اقتصاد و فرهنگ ،زير بناي طبقاتي و روبناي
فكري معتقدند ،در اينجا ،همچون متفكران ذهني و محققان مجردانديش ،مسئله گريز
از مذهب و رشد فكر ماديگري را در قرون جديد کشف علوم و رشد فلسفه تلقي
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ميکنند و گويي باور دارند که علوم و فلسفه و فرهنگ ،مجرد از تحوالت اقتصادي ـ
اجتماعي و تغيير نظام و زير بناي مادي جامعه تحول و تكامل يافته است !
در حاليكه اگر با متد ديالكتيك تاريخ و بر اساس تحليل مادي و جامعهشناسي
طبقاتي و با مالك اقتصادي و توليدي جامعه ،يعني با شيوه تحقيق و بررسي علمي
مارکسيستي ،تحول فكري قرون جديد را تحليل طبقاتي کنيم ،به نتيجهاي ميرسيم که
نتيجهگيري مارکسيستهاي کالسيك را نفي ميکند ،يعني ناچاريم قضاوت کنيم که
ضعف احساس مذهبي و تزلزل ارزشهاي اخالقي معنوي و طرد جهانبيني مذهبي و به
طور کلي ،دور شدن انسان امروز از اصل «تعالي جوي فلسفي ـ اخالقي» و تقويت
هوشياري عقلي ،استحكام اخالق اقتصادي و حكومت جهانبيني مادي و به طور کلي،
نزديك شدن انسان امروز به اصل «دنيانگري فلسفي و دنائت طلبي اخالقي» ،اقتضاي
طبيعي و خلق و خوي طبقاتي و رقتار اجتماعي و روانشناسي ويژه طبقه بورژوازي
است .
و يك سوسياليست علمي که جامعهشناسي و فلسفه تاريخ و روانشناسي طبقاتي را با
مالکهاي علمي و عيني ميسنجد ،ميداند که اگر علم هم حقيقت طلبي و جستجوي
ماوراء و کشف غايت وجود و فهم معني انسان و درك آرمانهاي راستين زندگي و
دلهرههاي وجودي او را در قرون جديد رها کرد و اگر بيكن «قدرت» را بجاي
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«حقيقت» شعار علم جديد اعالم ميکند و اگر تحقيقات علمي دامنهاش را در يافتن
«پديده ها» و «روابط ميان پديده ها» ،و استخدام آنها در راه قدرت و مصرف مادي
محدود ميسازد و اگر فلسفه جديد ،از همه دغدغهها و هدفها و پرستشهاي هميشگي
انسان که از فطرت او سر ميزند چشم ميپوشد و اگر اين هر دو ،احساس عرفاني و
ارزشهاي اخالقي را نفي ميکنند تا انسان را از برج بلند يك «خدا گونه بلند پرواز» و
يك «وجود معمايي برتر از طبيعت» به حضيض پست يك «حيوان گونه مصرف پرست
قدرت طلب» سقوط دهند و بجاي آنكه رشد آگاهي فلسفي و تكامل علمي ،ارزشهاي
متعاليتر انسان را کشف کنند ،اين ارزشها را يكسره نفي ميکنند ،اين همه ،روح و
منطق بورژوازي است که از زبان علم سخن ميگويد و از چشم فلسفه ميبيند .
ماترياليسم اقتصادي است که در قرون جديد بر انسان حاکم ميشود و ماترياليسم
فلسفي را بر جهانبيني او حاکم ميسازد .در عينيت ،جامعه مادي ميشود و نظام
زندگي بر توليد و مصرف مطلق مادي استوار ميشود و فلسفه و علم ،در ذهنيت ،جهان
را ماده تصوير ميکنند و هستي عالم را و آدم را در طبيعت محسوس مادي خالصه
ميکنند .
اينچنين است که جهانبيني ماترياليستي ،جانشين جهان بيني مذهبي ميگردد و در
اين جهانبيني نيز باز طبقه حاکم و روح و بينش و فرهنگ حاکم و نظام عيني حاکم
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است که ديروز جهانبيني توحيد را ،به ياري روحانيت حاکم عليه مردم ،به جهانبيني
شرك بدل ميکرد ،و امروز جهانبيني مادي را جانشين روح و بينش (مذهبي) .و اين
فرهنگ حاکم و نظام عيني حاکم است که براي توجيه خود ،ماترياليسم را بر بشريت
تحميل کرده است .
درقرون قديم ،طبقه حاکم ،براي توجيه نظام طبقاتي در جامعه دو قطبي و توجيه
طبقه سه بعدي حاکم در جامعه تضاد و تبعيض طبقاتي و نژادي ،به دستياري روحانيت
وابسته به قدرت حاکم ،جهانبيني توحيد را نفي ميکرد و جهانبيني شرك را در شكل
دو خدايي ،سه خدايي و چند خدايي 1جانشين ميساخت ،تا نظام زميني را تقديس
الهي دهد و تقدير ازلي و ابدي بنماياند ،و در قرون جديد نيز ،طبقه حاکم ،براي توجيه
حكومت قدرت و مصرف وانحطاط روح انسانيت و پوچي وعبث زندگي بيمعني و
بيآرمان ماديت اقتصادي حاکم و تبديل انسان به حيوان مصرف پرست و تمكين او در
دور باطل «توليد براي مصرف و مصرف براي توليد» و تغيير ماهيت بني آدم ،از انسان
مسئول جهان به ابزار ماشين جامعه و حلقه زنجير جبري کار در نظام پوالدين ماشينيسم
و بوروکراسي و ديكتاتوري تكنيك و استبداد توليد و سقوط انسان از تنها آفريده آزاد

 . 1توجيه نظام چند حكومتى و چند قومى ،مثل هند ،چين ،يونان …
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در عالم به بردهاي که تالش ميکند و جان ميکند و کرنش و پرستش ميکند تا در
نظام برده داري جديد به فروش رود ، ...و براي ازلي و ابدي جلوه دادن زندگي پوچ و
پست و غريزي و پليد و بيهمه چيز زندگي و نظام و تمدن و قدرت وصنعت و فرهنگ
و اخالق بورژوازي ـ که در آن ،فلسفه و علم از قيد ،مذهب آزاد شده و به بند پول و
پادويي دکان افتاده ـ ،همه ايده آلها و آرمانهاي بلند مذهب و اخالق را نفي ميکند
و جهانبيني مادي را به دستياري انتلكتوئل وابسته به قدرت بورژوازي حاکم ،جانشين
جهانبيني مذهبي ميکند و اين است که ميگوييم ،در طول تاريخ ،از آن روز که قابيل
قاتل تجاوز کار فريب ساز برادرکش مالك ماند و هابيل خداپرست و صلح خواه
وبرادر دوست شهيد مالكيت و شهوت نظام فريب وتجاوز و افزون طلبي مالكيت شد،
بنام مذهب يا فلسفه يا علم ،در دوران حاکميت فكري روحانيت وابسته يا انتليجنزياي
وابسته ،همواره ،براي تقديس الهي وتوجيه مذهبي و يا علمي «وضع موجود» و ازلي و
ابدي وطبيعي و خدايي جلوه دادن نظام حاکم و براي ايجاد يك ايمان علمي يا ديني و
يك جهانبيني علمي يا ديني سازگار با فرهنگ و اخالق و رفتار و ارزشها و نهادهاي
موجود و ساختن يك زير بناي فكري و اعتقادي ويژه بناي اجتماعي ـ اقتصادي ـ
سياسي حاکم ،طبقه حاکم ـ که قدرت واقتصاد و فرهنگ را و ايدئولوژي و مذهب را
نيز در اختيار دارد ـ ميکوشيده است تا در مذهب ،جهانبيني شرك بسازد و از علم،
جهانبيني مادي ،يا چند خدايي و يا بيخدايي ،و عجبا که اين هر دو يك نقش
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مشترك دارند و آن تمكين مردم در برابر نظام حاکم بر جامعه ،بنام سازگار با نظام
حاکم بر جهان! و نيز مبارزه با «جهانبيني توحيد» ،که تنها جهانبينييي است که با
شرك مبارزه ميکند ،تا بشريت را به توحيد طبقاتي و انساني بخواند و با ماديت مبارزه
ميکند تا طبيعت را از سقوط معني وجودي نجات بخشد و نيز انسانيت را از عظمت
رسالت خدايي اش ،به عنوان تنها موجودي که در اين عالم خلق و خوي خدا را دارد،
آگاه سازد و در جهاني که کور و لش و عبث نيست ،او را در کنار خدا و در برابر همه
کائنات بنشاند و مسئول تقدير خويش و تقدير نوع خويش کند !
و بدينگونه است که جهانبيني توحيد ،چون خدايان مذهب شرك را نفي ميکند،
تضاد را در جامعه و نژاد بشري نفي ميکند و نيز در عالم وجود ،ميان طبيعت و ماوراء
طبيعت و انسان! و چون بيخدايي ماديت را نفي ميکند ،طبيعت و انسان را معني و
آگاهي و هدف ميبخشد و پوچي و عبث عالم را و پستي وبندگي کور انسان در
طبيعت را نفي ميکند ،و بدينگونه است که اگر بخواهيم به زبان قرآن سخن بگوييم،
توحيد به انسان «حكمت» ميبخشد و «ميزان» والسالم.
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من شخصاً ،دوست داشتم بجاي اين مجلس عمومي و با شكوه ،در يك جمع خيلي
سادهتر از دوستان همفكري که به اين مسائل عالقه مند هستند ،مينشستم ،و بدون اين
لحن رسمي و شكل رسمي با هم مينشستيم و به گفتگو ميپرداختيم؛ ولي به هر حال
امتثال امر رفقا ،مرا ناچار کرد ،که باز به اين شكل تصديع شما و مزاحم وقت همه
باشم .اما در عين حال جمع اين دو امكان دارد ،به اين صورت که براي اولين بار ،باور
کنيم که مجلس رسمي نيست ،و يك آدم رسمي نيست ،و يكي از ديگران است که
دارد حرف ميزند ،و در هر موقعي ،هر کسي ميتواند جملهاش را بشكند ،و انتقاد
بكند ،يا سؤال بكند ،يا توصيح بخواهد ،يا اگر نظر موافقي ندارد ،عنوان کند ،و به هر
حال ،اين جلسه يكطرفه را ـ که يكي گوينده است ،و بقيه فقط شنونده ـ به رابطه دو
طرفه ،و به يك جلسه بحث و مناظره و اظهار نظر به طور دسته جمعي تبديل بكند ،که
ارزش کار بيشتر است ،و بصورتي در بيايد که همه با هم فكر کنيم .
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يكي از دستوراتي که ما داريم اينست که به کعبه بنگريد و سكوت کنيد و
بينديشيد .اين دستور به عقيده من از عميقترين دستوراتي است که در مراسم و مناسك
حج براي خواص و کساني که لذت انديشيدن و عظمت فهميدن را ميدانند عنوان شده
است .
ما االن در جايي هستيم که ميتوانيم به سادگي کعبه را اگر نه با چشم ولي با
احساس ببينيم و خودمان را در برابر کعبه بيابيم و بنابراين يكي از دستورهاي ما
انديشيدن درباره کعبه است .اين انديشيدن در برابر کعبه و در باره کعبه انديشيدني
بسيار مشكل است .براي اينكه وقتي ما در برابر قبر حضرت رسول ميايستيم ،در برابر
آرامگاه حضرت امير ميايستيم ،در بقيع به زيارت ميرويم ،در برابر قبر شهداء و ائمه و
بزرگان دينمان ميايستيم ،انديشيدن براي ما ساده است چرا که پيغمبر را ميشناسيم:
شخصيت معين و مشخصي است با يك انديشه مشخص؛ و درباره شخص مشخص و
حد و رسم معين ميتوانيم فكر بكنيم .ما درباره پيغمبر فكر ميکنيم :پيغمبر کسي است
که در اينجا مدفون است ،و ما او را ميشناسيم؛ زندگيش را ،سيرهاش را ،سخنانش را،
اعمالش را ،غزواتش را ـ همه را ـ بيش و کم اطالع داريم؛ اين خاطرهها را ،اين دانشها
را که در طول زندگي اسالمي و تربيت فكري مان پيدا کرديم ،دو مرتبه در ذهنمان
تجديد ميکنيم؛ و اين خودش انديشيدن است .بنابراين انديشيدن در برابر آرامگاه
پيغمبر ،آرامگاه حضرت علي ،ائمه و شهدا و هر شخصيت ديگر بسيار آسان و بسيار
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مشخص و معلوم است .اما اين دستور که در برابر کعبه بايستيم و بينديشيم ،يك
انديشيدن بسيار مشكل است چون که داخل کعبه هيچكس نيست ،آرامگاه کسي
نيست ،به هيچ شخصيتي منسوب نيست ،و اصالً نميدانيم درباره کي بايد بينديشيم .
آيا واقعاً وقتي که درباره کعبه ميانديشيم ،درباره ابراهيم بايد بينديشيم؟ نه ،ابراهيم
يكي از عناصري است که در داستان ساختمان کعبه وارد شده؛ ابراهيم جزء ذات کعبه
نيست .يا اسماعيل باني کعبه است ولي معناي کعبه ،اسماعيل نيست .هاجر است؟ نه،
هاجر يكي از شخصيتهايي است که در بناي کعبه حضور دارد و درباره او انديشيدن
غير از درباره کعبه انديشيدن است .
در تهران ،سال پيش من ،وقتي که خاطرات برداشتهاي خودم را در حسينيه ارشاد
راجع به اولين باري که به حج مشرف شدم عرض ميکردم ،اين مطلب را ميگفتم که
يك مسئله بسيار اساسي در زيارت خانه خدا اين است که من احساس کردم ـ و
قاعدتاً شما هم همگي احساس کرده ايد ـ ما تمام عمرمان را به طرف اين خانه نماز
خوانده ايم ،تمام لحظات زندگيمان را به طرف اين جهت تقديس کرديم ،تعظيم
کرديم ،تجليل کرديم ،و براي ما مسلمانها جهت قبله يعني جهت کعبه از جهات
جغرافيايي يعني شمال و جنوب و مشرق و مغرب عالم پر معنيتر و باارزشتر است ،و
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اصوالً کعبه مثل اينكه قلب عشقهاي ما ،ايمانهاي ما ،عقايد ما و فرهنگ ما و همه
تاريخ ما و همه روح و معنويت و عاطفه ما است .
بعد از بيست سال ،سي سال ،پنجاه سال ،شصت سال ،هفتاد سال ،که هر لحظه و هر
روز و صبح و شب دائماً به کعبه جهت ميگرفتيم و دائماً نماز ميگزارديم و دائماً
تعظيم ميکرديم ،حاال موفق شديم بياييم به زيارت اين خانه .قبل از اينكه وارد مكه
بشويم ،به ميزاني که نزديكتر به مكه ميشويم ،به همان ميزان حالت کنجكاوي آميخته
با تپش و اضطراب و هيجان در ما افزايش پيدا ميکند .
هر قدمي که به کعبه نزديكتر ميشويم ،دلمان محكمتر و شديدتر ميزند و منتظر
يكي لحظه بسيار پر هيجان هستيم که براي اولين بار چگونه کعبه را خواهيم ديد ـ با
همين چشمهايمان .و بعد وارد شهر ميشويم و با همين حال قدم به قدم به مسجد
نزديكتر ميشويم؛ از اين ديوارهها و درهاي مسجد وارد ميشويم؛ يك مرتبه در
برابرمان يك صحن بزرگ قرار ميگيرد و يك مرتبه در وسط صحن يك خانه ساده
نمايان ميشود و اينجا يك لحظه حساس است ،لحظهاي که با همه هيجانهاي زندگي
يك مسلمان قابل مقايسه نيست .
در اينجا طبق آن عادتي که هميشه داريم ،يك شوك شديد به ما دست ميدهد؛ و
آن اينكه اين همه ـ مثل اينكه سي سال ،چهل سال پنجاه شصت سال عمرمان را در هم
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آميخته ـ درباره کعبه ميانديشيديم و هميشه با دلمان به طرف کعبه حرکت ميکرديم
و حال با پا به طرف کعبه آمده ايم و حاال در برابر خود کعبه هستيم ـ به چشممان
ميبينيم ـ ،بعد ميبينيم هيچ چيزي نيست! اين «هيچ چيزي نيست» ،خيلي معنا دارد .اگر
روح ،لطافت عمق و زيبايي و عظمت را نفهمد ،يك مرتبه متوجه يك تكان و حرکت
عجيب ميشود ،يك سقوط در خودش احساس ميکند ،که «اين همه عمر و اين همه
تاريخ براي آمدن به جاييكه هيچ کس در آن نيست؟» يك مرتبه روح هيجانش را
عوض ميکند ،منظره دنيا در ذهن و روح و قلب آدم تغيير ميکند؛ و آن اينكه چقدر
خوبست که هيچ کس نيست! چقدر عالي است که هيچ کس در اين خانه نيست! براي
اينكه ميخواهد از تمام کره زمين و تمام لحظات عمر انسانها همه را جمع کند در اين
گوشه از زمين ،و همه را بچرخاند دور اين خانه ،و بعد همه انسانها با اين همه کوشش
و اين همه ذوق و عشق و اين همه خاطره وقتي که آمدند و در برابر خانه قرار گرفتند،
ببينند هيچ کس نيست! يك مرتبه متوجه مطلق بشوند؛ يك مرتبه تمام لحظات عمر که
به طرف کعبه آمدند تا در برابر کعبه بايستند ،باز از کعبه دور بشوند و به طرف جهان
بروند ،به طرف هستي حرکت کنند .کعبه يك «آدرس» است و تمام تقدس او هم در
همين «آدرس» بودنش است؛ وهمه عظمتش هم به اين است که اين آدرس را خداوند
تعيين کرده است و هر جاي ديگر هم ميتوانسته تعيين بكند ...نه اين سنگها تقدس
دارد و با سنگهاي ديگر کوهها فرق ميکند و نه حتي خود حجراالسود ذاتاً با سنگها
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

53

توحيد و شرك

آسماني ديگر تغيير و فرق دارد .ارزش اين خانه به خاطر اين است که اين خانه آدرسي
است براي اينكه انسان جايگاه خودش را در اين زندگي و در روي زمين و در اين
جهان گم نكند .
ارزشش اين است که اين خانه به نام توحيد ساخته شده .خود خانه نه ارزش هنري
دارد ،نه ارزش اقتصادي دارد ،نه ارزش معماري دارد ،نه ارزش ذاتي دارد ...هيچ...
فقط يك ارزش اعتقادي بزرگ مافوق بشري و بشري دارد و آن اينكه به نام يك فكر
ساخته شده :توحيد ،به دست يك انسان ساخته شده و او بنيانگذار توحيد و همدست
او ،فرزند او بوده :ذبيح توحيد ،قرباني توحيد .
چرا توحيد اين همه اهميت دارد؟ مگر توحيد غير از اين است که خدا در عالم
يكي است و دو تا نيست ،سه تا ،چهارتا ،پنج تا و بينهايت نيست ،و همه هستي را ،از
جماد و نبات و حيوان و انسان ،يك خدا آفريده؟ بعضي از اديان معتقد بودند به دو
خدا ـ خداي شر و خداي خير ـ ،بعضي از اديان معتقد بودند به سه خدا ،و بعضي از
اديان به چندين خدا بودند؛ خوب ،اين دين ما هم معتقد به اين است که «نه ،يك خدا».
بسيار خوب ،اين حرف هم درست که جهان به وسيله يك اراده کل و عقل کل و
خالق کل ساخته و اداره شده است ،نه دو تا ،نه سه تا و نه چند تا .ميخواهم ببينم اين
حرف که يك بحث علمي يا فلسفي درباره خلقت عالم و آدم است ،چرا اين قدر
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اهميت دارد که در طول تاريخ ،بنيانگذار و اعالم کننده اين نهضت ،ابراهيم پدر
پيغمبران بحق ـ از نظر ما ـ باشد و شخصيت بزرگي مثل پيامبر اسالم خودش را ادامه
دهنده نهضت ابراهيم بداند و نام دين خودش ـ اسالم ـ را ،نام دين ابراهيم انتخاب بكند
و بعد طول تاريخ بشريت را ،از خودش به بعد تا آخر ،در جهت نهضتي که ابراهيم
خليل گذاشت تعيين بكند .و همه اين حرفها و عقايد و اين احكام و اين اصول روي
کاکل يك فكر بچرخد ،و آن توحيد است؛ چرا؟ اگر اين توحيد ،يك بحث فلسفي و
علمي در برابر شرك يعني دو خدايي ،سه خدايي و چند خدايي است ،که اين بحثي
است که فالسفه بايد با هم بكنند؛ يعني هر کس فلسفه ميخواند ،بگويد فالن فيلسوف
در دنيا به يك خدا معتقد بوده است ،فالن فيلسوف ديگر به دو تا ،ديگري به سه تا ،و
يكي ديگر به چهار تا؛ چنانكه در تاريخ فلسفه ميبينيم ،بعضيها ميگويند تمام عالم از
يك عنصر درست شده است ،بعضيها ميگويند از دو تا عنصر ،بعضيها ميگويند از
نود تا و بعضيها ميگويند از صدوچهارده تا .اين بحث به مردم چه مربوط است؟ اين،
بحث دانشگاهي است ،بحث فلسفي است ،در آکادميهاي آتن ،در اسكندريه ،در
همدان در گذشته ،در روم ،در يونان ـ در آنجاها ـ بايد بحث ميکردند ،مثل سقراط و
افالطون و ارسطو و امثال آنها .اين فكر چه ارتباطي با سرنوشت تودههاي مردم ،بردگان
قومهاي ذليل و برده ظلمه ،نژادهاي شكنجه ديده و آن برده ارزان قيمت محكومي که
در بازار جده يا مكه ـ در قرن هفتم (ميالدي) ،در قرن اول اسالم ـ به فروش ميرفت،
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دارد ،که او در برابر اين شعار توحيد اين قدر حساسيت به خرج ميدهد؟ و اين فكر چه
ضرري به ابوسفيان و ابوجهل و عكرمه و اميه بن خلف و امثال اينها دارد که آن همه
دشمني و مخالفت در برابر اين فكر به خرج ميدهند؟ يك عده متفكرين بايد طرفدار
اين يك خدايي و يك عده بايد طرفدار چند خدايي در تاريخ ميشدند ،و بعد هم
سرانجام که علم ،فكر و فلسفه پيشرفت کرد ،مردم کم کم به وحدانيت خدا پي
ميبردند و همه موحد ميشدند .اما فلسفه توحيد و مسئله شرك غير از مسئله جهاني،
غير از مسئله وجودي ،غير از بحث فلسفي ،غير از اينكه در ساختمان جهان سخن از
توحيد يا سخن از شرك در تاريخ بوده ،نقش ديگري دارد ،رل ديگري دارد ،معناي
ديگري دارد ،که اين معنا است که ارزشي عظيمتر از ارزش فلسفه و فكر و علم به اصل
اعتقادي توحيد به زندگي بشر ميداده است ،و کار ابراهيم بيشتر از کار يك فيلسوف و
يك صاحب نظري که يك حقيقت فلسفي را در دنيا گفته ارزش دارد و چنين که ما
معتقديم رسالت ابراهيم رسالت همه انسانها در روي زمين است ،رسالتي است که ما هر
لحظه و هر روز مسئول اين رسالت هستيم؛ و رسالتي است که اين رسالت را بايد
نسلهاي آينده از ما بگيرند و تكاملش بدهند و در زمين پخشش کنند و بشريت را به
دعوت آن بخوانند .چرا اين همه عظمت؟ و چرا فكر توحيد اين همه عمق و اين همه
معنا در زندگي بشر دارد؟
شناخت توحيد
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توحيد را نميشود از اين جهت فهميد مگر اينكه ضدش را فهميد و آن ،شرك
است .
متأسفانه بحثهايي که به طور کلي در ذهنها است ،بحث توحيد و شرك به معناي
يك خدايي بودن و اعتقاد به يك خدايي در دنيا و اعتقاد به چند خدايي است ـ که اين
ميشود شرك و آن ميشود توحيد ـ :اين دو تا با هم در تاريخ مخالف بودند ،يك
عده طرفدار اين فكر بودند يك عده طرفدار آن فكر و اين دو با هم ميجنگيدند.
خوب ،به بشر چه مربوط است؟ به زندگي من چه مربوط است؟ به وضع اجتماعي من
چه مربوط است؟ به برابري عدالت انساني چه مربوط است؟ به فرهنگ و اخالق و
معنويت چه مربوط است؟ من ميتوانم زندگي بكنم ،علم داشته باشم ،تكنيك داشته
باشم ،توليد داشته باشم ،زندگي مرفه داشته باشم ،به من هم مربوط نباشد که خدا يكي
است ،يا دو تا است ،يا پنج تا است!
اما درست برعكس اين است .بحث درباره توحيد و شرك به اين شكل که من
ميخواهم مطرح کنم خسته کننده است ،جنبه درسي دارد ،يك مقدرا تحملش مشكل
ـ از نظر اينكه باز عرض کردم جالب نيست ،گرم کننده نيست ،لطافت ندارد ،ذوق در
آن نيست ،يك بحث صددرصد درسي است ـ ،اما مرا بايد ببخشيد و بخاطر اينكه فهم
هر عملي که ما در اين مراسم بخصوص ميکنيم ،و همچنين معني پيدا کردن هر عملي
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که در زندگي مذهبيمان ميکنيم ،موکول به فهميدن توحيد است ،امشب اين خستگي
را تحمل بكنيد؛ و اگر ما در اين چند روزي که اينجا هستيم فقط توحيد را بفهميم ،به
عقيده من مسئوليت رسالت واقعي ما از آمدن به اين مراسم و پايان دادن به اين رسم و
سنت بزرگ انجام شده است ،و بقيه همه روي اين ساخته ميشود .و آن اين است که ـ
بر خالف آنچه که به ما ميگويند ـ اصول اعتقادي اين طور نيست که :اول توحيد ،دوم
عدل ،سوم نبوت ،چهارم امامت ،پنجم معاد .اصل اساسي که اسالم روي آن بنا شده
است يك پايه دارد :توحيد .بقيه اصول روي توحيد بنا شده است ،نه در کنار توحيد
قرار گرفته باشد؛ نبوت دوم نيست که کنار توحيد باشد ،نبوت از توي توحيد بيرون
ميآيد .يعني شكل ساختمان اعتقادي مان را بايد در ذهن درست تصور بكنيم .پنج تا
پايه و ستون در کنار هم چيده نشده است؛ يك ستون به عنوان زير بنا است ،سنگ
اصلي است که سمبل آن حجراالسود است ...اين سنگ زير بناي همه عقايد ،همه
اعمال و حتي همه روابط کوچك و بزرگ اقتصادي و سياسي و اخالقي و اجتماعي
فرد است؛ و آن توحيد است ،يك اصل ،والسالم .روي اين اصل همه چيز بنا شده
است :از نبوت گرفته ،از امامت گرفته ،از معاد گرفته و عدالت و نهي از منكر و جهاد،
همه چيز ،حتي دوستيها ،حتي روابط فردي ،حتي زندگي اقتصادي ،حتي زندگي
خانوادگي ،همه چيزمان روي يك اصل .بنابراين حرف اساسي من اين است که توحيد
عقيدهاي در کنار عقايد ديگر نيست ،اصلي در برابر اصول ديگر نيست ،اصول ديگر
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نيامدهاند اضافه بشوند به اصل توحيد ،يك اصل بنام توحيد داريم که همه چيز در آن
هست و همه چيز از آن بيرون ميآيد .
اهميت توحيد
چرا توحيد در زندگي بشر اين همه اهميت دارد؟ من از نظر فلسفي روي آن بحث
نميکنم ،براي اينكه اوالً متخصص فلسفه نيستم و ثانياً بحث ديگري ميخواهم بكنم،
براي اينكه بحث فلسفياش غالباً شده است و بيش و کم اطالع داريد .از لحاظ کالمي
دربارهاش نميخواهم بحث بكنم ،براي اينكه کالم بلد نيستم .فقط از لحاظ رشته کار
خودم بحث ميکنم و آن اين است که توحيد و شرك ـ اين دو فكر ـ در تاريخ بشر،
در زندگي ملتها ،در زندگي اجتماعات ،در تمدنها و فرهنگهاي انساني هر کدام چه
نقشي داشته است؟
همان طوري که عرض کردم امكان ندارد ارزش اجتماعي و نقش تاريخي توحيد
را بفهميم ،مگر اينكه ضدش يعني شرك را بفهميم؛ و وقتي که شرك را فهميديم خود
به خود توحيد ،ابعاد جامعهشناسي و نقش تاريخي آن در زندگي بشر کامالً هويدا و
مشخص ميشود .
اصوالً در مطالعهاي که روي تاريخ ،روي تمدنها و روي جامعهها ميکردم
مسئلهاي را متوجه شدم :مسئلهاي خيلي ساده و خيلي معمولي است ،که همه شما متوجه
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آن هستيد و آن اين است که در تاريخ و جامعه شناسي ،که همه جامعهها بيش و کم
شناخته شدهاند ،همه تمدنها شناخته شدهاند ،حتي انسان ابتدايي ـ که اول دسته جمعي
شروع کرده به زندگي بسيار ساده شبيه به حيوان يا شبيه به انسان ـ شناخته شده ،همه
تاريخها ،بدون شك ،و همه جامعه شناسان مادي يا غير مادي ،مذهبي يا ضد مذهبي ـ
بدون استثناء  -به اين اصل معتقد شدند که در تاريخ بشر هيچ جامعهاي نيست که دين
نداشته باشد  -بنابراين در روي زمين جامعهاي که انسان در آن زندگي بكند اما همراه
آن مذهب نباشد نيست .
از اينجا چه نتيجه گرفته ميشود؟ نتيجهاي که گرفته ميشود خيلي مهم است و آن
اين است که پس پيغمبران ما از ابراهيم تا پيغمبر اسالم و پيش از ابراهيم نيامدهاند تا بشر
را متدين بكنند؛ براي اينكه بشر ،به فطرت خودش ،متدين است :نتيجهاي که گرفته
ميشود اين است که اين پيغمبران نيامدهاند در جامعههاي انساني احساس مذهبي ايجاد
کنند؛ زيرا هر پيغمبري در هر جامعهاي که مبعوث شده ،در جامعه مذهبي مبعوث شده
است ،آن جامعه مذهبي بوده و مذهب داشته است .بنابراين نتيجه گرفته ميشود که
هيچ کدام از اين پيغمبران بزرگ ما که ميشناسيم ،نيامدهاند تا خداپرستي را در
جامعهها تبليغ کنند ،چون همه جامعهها ،بدون هيچ شك ،پيش از بعثت پيغمبراني که ما
ميشناسيم ،خدا پرست بودهاند .پس آمدهاند چه کار بكنند؟
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آمدهاند فقط يك کار بكنند و نه هيچ کار ديگر ...و هر کار ديگري هم که
کردهاند براي تحقق همان کار اوليه است ،و آن اينكه توحيد را جانشين شرك کنند.
شرك يعني چه؟ شرك برخالف آنچه که ما تصور ميکنيم المذهبي نيست ،مذهب
است .برخالف آنچه که فكر ميکنيم ،مشرك ديندار است ،معتقد است و پرستنده و
عابد است مشرك کسي است که در چين وقتي که بتهايشان را که روي ارابههاي
بزرگ از معبد آفتاب بيرون ميآوردند ،زنان و مردان زيباترين دختران و پسران
خودشان را نذر ميکردند که در پاي بت سر ببرند و اين خون ،خون متبرکي ميشد
که در دعاها و نذرها و مراسم مذهبي مصرف ميشد و از آن شراب متبرك ساخته
ميشد ،اين ،مشرك است! اين ،بيديني است؟ قرباني در برابر بت و براي بت در
جاهليت همين عرب وجود داشته .قربانيِ چي؟ قرباني انسان ،نه قرباني گوسفند .بسيار
نذر ميکردند که اگر من مثالً چند تا پسر داشتم پسر اولم را قرباني ميکنم براي بتم؛
نذر ميکرده که بت ،او را پسردار بكند و به ازاي اين پاداشي که بتش و معبودش به او
ميدهد ،اولين پسر را در برابرش ذبح کند .اين احساس ،احساس المذهبي يا (احساس)
مذهبي است؟ ميبينيم مقام مذهبي اينها از ماها که موحديم خيلي محكمتر است! پس
چرا اين همه تكيه ميشود به سوزاندن و از بين بردن وريشه کن کردن شرك؟ بنابراين
توحيد در برابر شرك ،دين در برابر بيديني نيست ،مذهب در برابر المذهبي نيست،
پرستش خدا در برابر عدم اعتقاد به وجود خدا نيست .
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نه تنها پيغمبران ما نيامدهاند تا پرستش خدا را جانشين عدم پرستش بكنند ،بلكه اينها
آمدهاند تا پرستش را تخفيف بدهند؛ يعني همه جا جامعهها بيشتر از پيغمبران ما
خداپرست بودند .براي اينكه اينها ميگفتند «يكي بپرستيد» و آنها صد تا ميپرستيدند!
اينها نيامدند خدا پرستي را ايجاد کنند ،يعني پرستش معبود ايجاد بكنند ،براي اينكه
انسانها همواره از توتم گرفته ،از مهره گرد و قرمز رنگ و خوشرنگ گرفته به اسم
فتيشيسم ،از روح جدش گرفته به اسم آنيميسم ،از اشياء طبيعي گرفته ،از ستارها گرفته،
از بعضي درختها گرفته ،از رب االنواع گرفته ،از يك تكه سنگ گرفته ،همه اينها را
ميپرستيده است و مجسمه ميساخته و پرستش ميکرده و تمام مدت عمرش را در راه
آنها فداکاري ميکرده ،بلكه خون خودش را به سادگي ميداده .
بنابراين طول تاريخ زندگي انساني همواره بر مذهب مبتني بوده و پيغمبران ما
آمدهاند تا توحيد را جانشين شرك کنند ،يعني مذهبي را جانشين مذهب ديگري کنند.
اين احساس المذهبي و اعتقاد به عدم وجود خدا ،بحث و مسئله تازهاي است که از
اروپاي بعد از رنسانس قرون شانزدهم و هفدهم در دنيا مطرح شده است ،و در تاريخ
اصالً مطرح نبوده است ،در هيچ جامعهاي مطرح نبوده .جامعههاي سي هزار سال پيش
در اسپانيا را ميشناسند که اين بشر هنوز لباس نداشته ،اما خداياني را معتقد بوده و
ميپرستيده است؛ هنوز خانواده تشكيل نشده است ،اما معبد داشته و ميپرستيده است،
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بنابراين تمام رسالت پيغمبران بحق ،که ما به اين تسلسل نبوتها معتقديم ،کارشان تحقق
توحيد بوده در برابر شرك که مذهبي است در برابر مذهب ديگر.
از اينجا اهميت شناختن توحيد براي مسلماني که معتقد به نهضت ابراهيم است و
باالخص مسلماني که آمده است تا اينجا اداي ابراهيم را ده روز در بياورد ـ فهمش و
ضرورت فهمش ـ کامالً پيدا است .
در داستان قرآن داريم ،در تورات داريم ،که آدم دو پسر داشت :يكي قابيل و يكي
هابيل .قابيل مظهر يك انسان خود پرست ،شهوت پرست ،مال پرست ،و هابيل مظهر
يك مسلمان به معناي قرآن است و يك معتقد و يك تسليم در برابر حقيقت و يك
دوست و برادر و مطيع مذهب و خدا و احترام کننده پدرش ـ آدم ـ است .آدم که مظهر
بشريت مطلق است ،تقسيم ميشود به دو نوع انسان :يكي قابيل ،مظهر انسان پليد و
زشت ،و يكي هابيل ،مظهر انسان پاك و بيعيب و متعالي .اين داستان اصالً چرا در
اسالم گفته شده است؟ چه ارزشي دارد ،که دو تا برادر با هم سر نامزدشان دعواشان
شده است ،يكي ديگري را زده و کشته و بعداً پشيمان شده؟ اين حادثهاي است که
اصالً اسالم تاريخش را با اين شروع بكند؟! بعد ميپرسند چرا آخر؟ ميگويند بخاطر
اينكه ميخواسته است بدي قتل نفس را نشان بدهد؟ الزم نيست آغاز تاريخ بشر راکه
يك قتل نفس در او اتفاق افتاده است ،اين همه اهميت بدهيم؛ مسئله مهمتر از اين
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است :قابيل و هابيل مذهبشان يكي است ـ همان که آدم آورده است  -پدرشان يكي
است  -آدم است ـ مادرشان همان حوا است ،در يك خانواده بزرگ شدهاند،
محيطشان هم فرق نداشته که يكي بگويد آن در يك دانشگاه درس خوانده ،استادهاي
آن طور ديگري بودهاند و اين در دانشگاه ديگري درس ميخوانده و استادهاي اين
جور ديگري بوده اند،يا آن روزنامه هاي ديگري مي خوانده ،تلويزيون تماشا ميکرده،
روضه ميخوانده ،و اين ،مطالب ديگر! آنجا که هيچ چيز نبوده ،اصالً هيچ چيز نبوده
اختالف محيط نبود .يك تربيت ،يك ذات ،يك دين ،يك پدر ،يك مادر ،دو انسان
متضاد با هم درست ميکند؛ چرا؟ چه عاملي در اين دو با هم فرق دارد ،که يكي انسان
کش و يكي مظهر انسانيت است؟
وقتي که قابيل و هابيل سر نامزدشان اختالفشان ميشود ،آدم ميگويد ،برويد قرباني
بياوريد ،پيش خدا قرباني کنيد ،خدا قرباني هر کدامتان را که قبول کرد همان تسليم
ديگري بشود .ميگويند ،خيلي خوب .هابيل ميرود بهترين و زيباترين شتر زرين موي
گلهاش را ميآورد براي قرباني خدا؛ قابيل که خودش مدعي است و متجاوز حق هابيل
است و به حق او نميخواهد تمكين کند و ميخواهد نامزد او را ـ که زيباتر است ـ
براي خودش بگيرد ،ميرود يك دسته گندم پوسيده زردي گرفته را از توي خرمنش بر
ميدارد و به قربانگاه براي خدا ميآورد .مسلماً قرباني هابيل قبول ميشود و قرباني
قابيل قبول نميشود .معذالك قابيل نه به حرف پدر تمكين ميکند ،نه رعايت حق برادر
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ميکند ،نه تمكين حكم خدا ،و برادرش هابيل را در صحرا ميکشد ،براي اينكه به
طمع خودش برسد .در اينجا اين فكر پيش ميآيد که چه علتي باعث شده است که
قابيل اين جور آدمي از آب در آمده است ،وهابيل آن جور آدمي؟
در خود اين عمل ،آدم متوجه ميشود که اينها پدرشان و مادرشان و مذهبشان،
دينشان ،محيطشان و ...همه يكي بوده ،اما معلوم ميشود وضع زندگي آنها با همديگر
فرق داشته است :يكي رفته شتر گله را آورده ،يكي رفته يك دسته گندم پوسيده
آورده است؛ پس معلوم ميشود که يكي در دوره گله داري زندگي ميکرده و يكي
در دوره مالكيت خصوصي زندگاني ميکرده است .مالكيت خصوصي در تاريخ بشر
از وقتي شروع ميشود که انسان وارد دوره کشاورزي ميشود؛ قبل از دوره کشاورزي،
انسان در دامن طبيعت صيد ميکرده ،در دريا صيد ماهي ميکرده ،جنگل و دريا در
اختيار همه بوده ،هيچكس حق ديگري را پايمال نميکرده ،حقوقي را منحصر به خود
نميکرده است ،هيچكس ديگري را از مواهب طبيعت محروم نميکرده ،همه برادر
وبرابر هم بر روي سفره خدا ـ طبيعت ـ غذا ميخوردند ،و هر کس ميخواست که
شكار چرب تري به دست بياورد بايد قدرت بيشتري در شكار ميداشته .قرق گاه وجود
نداشته ،مالكيت خصوصي و فردي و محروميت ديگران وجود نداشته ،انحصارطلبي
وجود نداشته ،برتري طلبي وجود نداشته ،حرص و آز وجود نداشته (وقتي که سفره در
اختيار همه و مملو از خوراکي باشد اشخاص براي چنگ زدن به روي هم نميپرند)
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انسان کم کم وارد دوره کشاورزي که ميشود( ،چون) زمين کشاورزي محدود بوده،
حاال قويها و زورمندها ـ که در دوره زندگي جنگل و زندگي دريا ،هر کس براي
خودش آزادانه صيد ميکرد و شكار ميکرد ـ ،براي اولين بار زورشان را به جاي شكار
بيشتر و صيد بيشتر در محروم کردن ديگران بكار مياندازند :دور اين تكه زمين
کشاورزي محدود را خط ميکشند ،ديگران را نميگذارند که از آن بهره برداري
کنند ،همه را خودشان تصاحب ميکنند و به خود اختصاص ميدهند .بنابراين رابطه
انسانها دگرگون ميشود .براي اولين بار ،رابطه دو برادري که در روي زمين آزادانه در
جنگل کنار دريا صيد و شكار ميکردند ،تبديل ميشود به رابطه دارنده و ندار ،ارباب
و نوکر ،مالك و محروم؛ اين آقا که زورمند بود و دور اين تكه زمين را محصور کرد و
به خودش اختصاص داد ،نميتواند به اندازه همه زميني که به زور گرفته کار بكند ،به
نيروي کار احتياج دارد؛ ديگران ،انسانهاي ديگر ،که ميخواهند کار بكنند و نان
بخورند ،زمين ندارند؛ خود به خود رابطه اين دو معين ميشود :اين براي خوردن نان
ميآيد اسير و اجير آن ميشود ،آن براي توليد در زميني که اضافه گرفته است احتياج
به نيروي کار او پيدا ميکند :بردگي به وجود ميآيد .در تاريخ بشر براي اولين بار
بردگي اين طور ايجاد ميشود .
بردگي که ايجاد شد ،يعني دو جور انسان ايجاد شد :انسان خواجه و انسان برده،
انسان ارباب و انسان نوکر ،انساني که دارد و انساني که ندارد ـ رابطه فرق ميکند .در
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دوره زندگي عمومي و مشترك در روي زمين رابطه برابري و برادري بود ،اما حاال
رابطه خصومت و تضاد بين دو انسان در يك جامعه است .اين قبيله مشترکي که همه با
هم برابر در جامعه زندگي ميکردند و کار ميکردند ،تبديل شده به جامعهاي که دو
قطب ضد هم دارد که با هم مبارزه ميکنند .قابيل نماينده انسان دوره ايست که بشر
وارد مالكيت انحصار طلبي خصوصي شده و رابطه انسانها بر دشمني ،برادرکشي،
پايمال کردن حق ،اسير کردن ديگران ،بهره کشي از اکثريت به نفع خود است و هابيل
نماينده دوره قبلياي است که انسان هنوز به اين جنايت وارد نشده و به اين مرحله پا
نگذاشته است و در دامن طبيعت اساس برابري و برادري بشري هنوز زنده بوده است.
پس در طول تاريخ بشر يك دروه طالئي داريم ،که در تمام داستانها هست ،دورهاي
که انسانها در زمين (به طور) برابر زندگي ميکردند؛ و دروه بعدي که توليد کشاورزي
آغاز ميشود ،انحصار طلبي و حرص و زراندوزي و استعمار و استثمار ديگري و
بردگي و سرواژي و تضاد و توجيههاي انحرافي حق و ظلم و جنايت و برادر کشي،
رابطه انسانها ميشود .قابيل نماينده اين دوره انحصارطلبي فردي بشر است؛ و هابيل
نماينده دوره برابري و برادري و وحدت بشري است .
از اينجا يك بحث خيلي عميق فلسفي مطرح ميشود ،و آن اينكه اين قابيل را که
ميبينيم ،آدمي است مذهبي ،همين قابيل جنايتكار و برادرکش ،مذهبي است! و به
همان اندازه به خدا ،به توحيد ،به معاد ،به فردا عقيده دارد که هابيل اعتقاد دارد .اما
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سيستم زندگي و نظام اجتماعي که به آن متصل است طوري است که مذهب را وسيله
توجيه منافع و هوسهاي شخصي خود مينمايد؛ به مذهب تا وقتي معتقد است که به
نفع خودش تمام ميشود و وقتي که ميبيند خدا به نفع هابيل رأي ميدهد ،حكم خدا
را پس ميزند .بنابراين قابيل و هابيل در طول تاريخ نماينده دو طبقه ميشوند :يك
طبقه کشنده و گيرنده حق و غصب کننده حق ،و ديگري مظلوم و محروم ،که تحت
تسط ديگري قرار ميگيرد .
اينجا ميبينيم جامعه بشري که يك جامعه واحد بود تبديل شد به جامعه دوگانه .و
از اينجاست که ميبينيم اسالم ميگويد همه انسانها فطرتشان بر توحيد است ،بعد
شرك به وجود ميآيد .شرك چيست؟ شرك همان مذهب عمومي انسان است که
هميشه و هم وقت موجود است .بعد در نظام اجتماعي بشر وقتي که روابط انساني بين
انسانها از صورت هابيلي به صورت قابيلي تبديل ميشود ،مذهب از توحيد تبديل
ميشود به شرك .پس شرك عبارت است از مذهبي که نظام قابيلي درست ميکند
براي توجيه وضع خودش در جامعه متضاد؛ چگونه؟ وقتي جامعه بشري تبديل به دو
قطب متضاد با هم شد ،ديگر برادري بشري و وحدت بشري در آنجا معنايي ندارد:
يكي دارد و يكي ندارد ،يكي برده است و يكي ارباب است ،يكي همه چيز دارد يكي
هيچ چيز ندارد ،يكي بايد تمام زندگياش را کار کند و نخورد و يكي تمام
زندگانياش را کار نكند و بخورد .اين دو انسان اصالً هيچ وجه اشتراکي با هم ندارند.
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پس دو جور انسان به وجود آمد :براي توجيه اينكه دو جور انسان در جامعه هست ،بايد
فلسفهاي درست شود ،ديني درست شود پوششي درست شود که اين دوگانگي را در
زندگي انسان توجيه کند و آن عبارتست از فلسفهاي و ديني که دوگانگي را در جهان
توجيه کند ،و آن ،دوگانه پرستي است؛ از اينجا خداي خير و شر درست ميشود .چرا
خداي خير و شر درست ميشود؟ براي اينكه در زندگي جامعه انساني خير و شر
درست شده است .چرا دو خدا؟ به خاطر اينكه در زندگي جامعه بشري دو جور انسان
درست شده است ،دو طبقه متضاد درست شده است .
چرا دو تا خالق در دنيا وجود داشته باشد؟ براي اينكه توجيه کند که دو جور انسان
برتر و پستتر در زندگي اجتماعي هست .چرا يكي خداي برتر و يكي خداي پستتر
است ،يكي خداي باال و يكي خداي پايين است؟ بخاطر اينكه انسان برتر و انسان
پستتر توجيه بشود ،که يكي ساخته خداي برتر است ،و آن انسان ديگر ساخته خداي
پستتر است .پس يكي از انواع شرك که دو پرستي ،دوگانه پرستي ،دو خدايي و يا
تقسيم جهان به خير و شر ،به ظلمت و نور ،به «زروان روشن» و «زروان تاريك» و به
اهورا و اهريمن است ،يك زير بناي فلسفي دارد که دنيا را به دو قطب تقسيم ميکند،
که بعد اين زير بنا و اين اعتقاد ،نظام زندگي اجتماعي را ،که تقسيم به دو قطب متضاد
شده است ،توجيه کند .
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پس دوگانهپرستي که يك مذهب شرك است ،از وقتي پيدا ميشود که دوگانه
بودن بشري به وجود ميآيد ،و دو قطب داشتن و دو خالق و دو مدبر و دو خداوند و
اعتقاد به دوگانگي در همه جهان براي اين است که بتوانند زندگي دوگانگي بشر اوليه
را ،که به قابيل و هابيل تقسيم شده است ،منطقي جلوه بدهند .ديگر آدمها با هم ارتباط
ندارند ،چون آدم تقسيم شده به قابيل و هابيل .ديگر آدم نيست ،آدم مرد و حاال يا قابيل
و يا هابيل است ،اين قابيل نمونه مجسم طبقه حاکم جامعهاي است که تقسيم به دو
قطب متضاد شده است .قابيل را ميبينيم که آدمي مذهبي بود اما مذهب را وسيله دست
خودش کرده بود براي توجيه وضع خودش؛ براي اينكه به برده بگويد تو زاده خداي
ديگري و به خودش بگويد و به او بقبوالند که من زاده خداي ديگري هستم .اين قابيل
که در طول تاريخ تبديل به طبقه حاکمه ميشود ـ در رابطه حاکم و محكوم ـ و بر
تاريخ حكومت ميکند ،خود اين قابيل که يك فرد ،يك مسلط ،ارباب ،و يك
صاحب بشر است ،کم کم در طول تكامل تاريخ تبديل ميشود به سه بعد .همين يك
قابيل سه قيافه پيدا ميکند :يكي در قيافه زور ،يكي در قيافه زر ،يكي در قيافه دين
تكامل پيدامي کند .و اين سه عنصر ،طبقه حاکم را عليه مردم ميسازند ـ طبقه حاکم
در طول تاريخ از اين سه عنصر ،درست شده است .وقتي که جامعههاي ديگر رشد پيدا
کرده ـ جامعههايي که ما ميشناسيم :جامعه رم ،جامعه ايران باستان ،جامعه فلسطين،
جامعه بين النهرين ـ پيغمبران ما که قيام ميکنند ،در برابر اين طبقه با اين سه قيافه مواجه
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ميشوند؛ اين سه طبقه را ،که سه سمبل است ،قرآن به صورت سه شخص به بشريت
معرفي ميکند .گاه به صورت اسم و صفت ميگويد :مأل ،مترفين و احبار يا رهبان :
 .1مأل ،چشم پرکنها هستند يعني نمايندگان زور در جامعه بشري .مأل ،يعني کسي
که وقتي در جامعه راه ميرود چشم را پر ميکند .
 .3مترف ،ثروتمنداني که هيچگونه مسئوليت مذهبي و بشري و اخالقي نميشناسد،
بخاطر اينكه تكبري که زاده ثروت و تمكن آنها است آنها را از هر مسئوليت انساني
بري کرده .مترف ،يعني کسي که مثل بوقلمون نر توي خيابان که راه ميرود ،جور
ديگري راه ميرود!
 .2رهبان ،يعني متوليان معابد ـ دينها ـ ،نمايندگان اديان .
يكي نيروي ديني جامعه در دستش بوده ،راهب بوده ،حبر بوده و احبار بوده است:
روحانيون مذاهب و طبقه روحاني در مذاهب يعني طبقه رسمي يكي مترفين بودند:
طبقه اقتصادي؛ و يكي مأل بودند که طبقه سياسي و قدرت اجتماعي در دستشان بود.
اين سه بافت ،بافت واحدي را ميساختند و يك طبقه را تشكيل ميدادند ،اما سه قيافه
داشتند .در داستان موسي ميبينيم يكي فرعون است که در برابر نهضت موسي
ميايستد :نماينده قدرت سياسي جامعه ،نماينده مأل .يكي قارون است که در برابرش
ميايستد :نماينده قدرت اقتصادي جامعه بشري .يكي ساحره و نماينده همه بلعم باعورا
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است که روحاني فاسد بني اسرائيل است .ميبينيم فرعون و قارون و بلعم باعورا ،يكي
نماينده مذهب و يك نماينده اقتصاد و يكي نماينده قدرت سياسي جامعه است ،که هر
سه با هم همكارند و هر سه همدست در برابر نهضت موسي ،چوپاني که يك مرتبه از
صحرا آمده و با چوب دستي چوپاني ميخواهد علي رغم همه اين قدرتها قيام کند .
آيا االن در ذهن شما اين طوري نقش نبست که يك طبقه است و سه قيافه دارد:
همان قارون بود که حاال شد بلعم باعورا و فرعون؛ همان قابيل بود که حاال شد فرعون
و بلعم باعورا و قارون؛ همان يك آدمي بود که براي اولين بار برادرکشي را بخاطر
منافع شخصي و انحصارطلبي در تاريخ بشر آغاز کرد و همين آدم ،مسلط بر تاريخ شد
و بعد همين آدم در تكامل سه قيافه پيدا کرد .اين سه قيافه سه جور آدم جدا از هماند،
اما در عين حال يك قدرتند و قدرت حاکم بر سرنوشت تاريخ و انسانها و ناس و
تودههاي مردمند .پس ما االن معني تثليث را فهميديم .تثليث را که در مسيحيت
ميشناسيم :اب و ابن و روح القدس؛ هم پدر است ،هم پسر است و هم روح القدس؛
هم سه تا است ،يعني پدر جدا ،روح القدس جدا ،و پسر جدا است و هم در عين حال
هر سه شخص جدا از هم و مستقل از هم ،ذات واحدي هستند .اين کدام است؟ اين
خداي جهان نيست؛ خداي جهان اگر سه عنصر و سه ذات جدا از هماند ،نميتوانند
يك ذات باشند؛ اگر يك ذات است ،نميشود سه ذات جدا از هم باشد؛ اين همان
طبقه حاکم جامعه بشري است که در عين حال که يك ذات است سه قيافه دارد .
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پس تثليث يك شرك نوع دوم است که ظاهراً نام مذهب دارد و ظاهراً نام معبود و
خدا دارد ،اما يك ذات در سه قيافه جدا از هم است و راست هم هست اما ما خيال
ميکنيم درباره خدا صحبت ميکند .نه ،درباره آن طبقه صحبت ميکند ،طبقهاي که
هم دين مال اوست و در دست اوست و هم پول در دست اوست و هم زور در دست
اوست؛ خدا را هم همان او ميسازد ،يعني خداي شرك را و دين شرك را هم همان
ميسازد .کي ميسازد؟ مالهاي رسمي اديان گذشته ميساختند ـ دين را و خدايان را ـ،
به ضرر بشر ميساختند و به نفع طبقهاي که خودشان عضو اليتجزي آن طبقه بودند .
روحانيون طبقه قرون وسطي و مؤبدان قديم ايران باستان گاه بيش از هشتاد درصد ـ
به قول آلبرماله ـ زمينهاي زير کشت سرزمين خودشان را در اختيار خودشان داشتند.
در داستان «اختون» ،که يكي از خدايان بين النهرين است ،شاعري ميگويد که «اين
اختون ،که خداي ما است ،بقدري حريص است ،بقدري چپاولگر و متجاوز است که
حتي لقمهاي را که از صبح تا شب من به رنج از توي جامعه و زندگي به دست آوردم
و آن را به چه رنج و بدبختي حاال به دهن بچه کوچكم ميکنم ،از دهان بچه کوچكم
ميقاپد و نميگذارد بچههاي من شكمشان سير شود» .کنايه ميزند به صاحبان معابد
که همه پول مردم را غارت ميکردند بنام خداياني که ساخته بودند .
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بنابراين سه خدايي وجود دارد؛ سه عكس از خدايان کشيدهاند :يك خدا در يونان
است به اسم «زاگره» .اين خدا يك گردن دارد ،يك کله دارد ،اما سه چهره دارد .يكي
در هند است ،که هيچ ربطي به خداي يونان ندارد ،به اسم « ويشنو»؛ اين هم يك
گردن ،يك کله و سه چهره دارد .يك خدا هم در مسيحيت است (بيچاره حضرت
مسيح)؛ يك گردن ،يك کله از فلسطين گرفتند و بعد سه چهره به او دادند .االن عكس
حضرت مسيح در تثليث ( ترينيته ) Triniteکاتوليك اين است :يك سر است که سه
چهره شبيه به هم و کنار هم دارد ،به اين صورت که يك ابرو دارد؛ اين ابروي وسطي،
ابروي چپ چهره اولي و ابروي راست چهره دومي است؛ ابروي چپ چهره وسطي
ابروي راست چهره سومي است؛ يك چنين هيكلي مثل کوبيسمهاي پيكاسو درست
کرده است! اين سمبل خداي عالم نيست ،اين سمبل طبقه حاکم رم است که خدا را به
صورتي در آورده است که توجيه کننده سه بعدي بودن يك بعد ،سه قيافه داشتن يك
گردن و سه چهره بودن يك اندام است ،که طبقهاي است که سرنوشت زندگي و فكر
و ايمان و قدرت و ماده جامعه در دستشان بوده ،به سه قيافه .اين اِمِرِل است که
ميگويد :در قرون وسطي خالصه قضيه اين بوده :يكي گردن مردم را به زور ميگرفته
و نگه ميداشته ،يكي ديگر جيب او را خالي ميکرده ،يكي ديگر به گوشش ميگفته
«صبر کن ،خدا بزرگ است»! اين سه نفر در طول تاريخ با همديگر همكاري
ميکردند .تثليث يعني اين ،شرك يعني اين .
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چند خدايي چيست؟ يك نوع شرك ،شرك چند خدايي است .شرك دو خدايي
زير بناي جامعه دو بعدي است .شرك سه خدايي زير بناي طبقه سه خدايي است .در
خود ايران باستان من فكر ميکردم که بايد تثليث باشد؛ براي چه؟ براي اينكه طبقه
حاکم در ايران باستان خيلي رشد پيدا کرده بود و اين نميتوانست سه خدا نداشته
باشد؛ چطور دو خدا (مي توانسته) براي او کافي باشد؟ طبقه حاکم که مؤبدان بودند و
خانواده «قارون» بودند و هخامنشيان همسايه اينها بودند ،که سه بعد بودند ،چطور
خودشان را توجيه ميکردند؟ بعد يك مرتبه متوجه شدم که آنجا هم سه تا خدا داريم؛
اهريمن و اهورا مزدا دو بعدي بودن جامعه را توجيه ميکنند ،اما چيز ديگري داريم و
آن اين است که در ايران سه تا آذر داريم ،سه آتش مقدس :يك آتش مقدس در
آذربايجان ـ هر سه آتش اهورا مزدا است ،اما سه آتش ـ ،يك آتش ديگر در فارس و
نزديكي آن ،و آتش سوم هم نزديك مزينان ما در قلعه دور افتادهاي است کنار کوه
ريود در قلعه مهر که از آن آتشهاي بدبخت بوده است !
آتش اول در آذربايجان ،آتش اشراف و بزرگان و تخمه داران و خانوادههاي
مجلل دوره ساساني بوده؛ آنها فقط اين آتش را ميپرستيدند که سمبل آنها بود .آتش
پارس فقط آتش مؤبدان و روحانيون بوده و آتش سوم که اسمش آتش مهر ـ آذر
برزين مهر ـ بود ـ در همين سبزوار ـ ،آتش کشاورزان بوده .ميبينيم سه بعدي بودن
طبقه حاکم به صورت سه آتش مقدس مستقل از هم که در ايران باستان توجيه
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ميشود ،يك شرك است و نيز دو بعدي بودن جامعه بشري ،که يك بعد برتر و يك
بعد پستتر دارد ،که اينها هيچ وقت نميتوانند انتقال طبقه بدهند و به قول ارسطو
«بردگان را خدا برده آفريده و آزادگان را خدا آزاد آفريده» .
پس زير بناي فلسفي و مذهب ساختگي ،براي توجيه خصومت ،توجيه نظام حاکم و
محكوم ،توجيه نظام بردگي ،توجيه نظام نژادي ،توجيه نظام سرواژي و نظام دوگانگي
و سه گانگي و چند خانوادگي و برتري و پستي زندگي بشري ،که در داستان قابيل به
معناي کامل آن ميتوان «نظام قابيلي» خواند ،از مذهب بزرگترين وسيله بدبختي بشر را
ميساخته ،و اين مذهب ،مذهب شرك است .بنابراين توحيد ،که مشت محكمي به
دهان اين دسيسه بزرگ تاريخ بوده ،عبارت است از :يك فلسفه جهانبيني و
جهانشناسي که همان طور که ميخواهد به جهان وحدت بدهد ،از نظر خلقت (نيز
ميخواهد) به انسان وحدت بدهد ،و همان طوري که ميخواهد بين تمام عناصر جهان
وحدت بدهد ـ جهان را به خير و شر تقسيم نميکند ـ ،همان طور ميخواهد زيربنايي
براي وحدت گروهها و نژادها و طبقات بشري بسازد .و بنابر اين توحيد خدا ،در عين
حال که حقيقت توجيه کننده عالم است زير بناي توحيد انسان هم هست ،و توحيد
معبود زيربناي توحيد عابد ،که انسانها باشند ،هست؛ و نهضت ابراهيم ،علي رغم
نمرودها و علي رغم سازندگان مذهب شرك و تثليث و ثنويت و چند خدايي و بت
پرستي ـ که بت پرستي ،يكي از انواع شرك است ـ که به اين شكل مذهب را وسيله
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توجيه نظام قابيلي در طول تاريخ کردهاند ،ميخواهد به وسيله توحيد ،در عين حال که
انسان را از نظر شناخت هستي بر گرد کانون واقعي و حقيقي عالم وجود بچرخاند ،در
عين حال بر گرد يك مالك و يك زيربناي فكري ،که اساس وحدت بشري و طبقاتي
و نژادي را ميسازد ،بچرخاند ،و سمبل هر دو کعبه است .بنابراين نهضت ابراهيم
نهضت فلسفي تنها نيست ،نهضت شناختن خلقت جهان نيست؛ نهضتي است بر خالف
مسير تاريخ بشر که به وسيله آن طبقه و آن دستها و آن گروهها ،علي رغم ناس و
مردم و به نفع آن گروه خاص اقليت ـ مأل و مترف و رهبان ـ منحرف شد :نابود کردن
انحصارها و مرزها و قيدها و بندگيها و بردگيها و برتري طلبيها و در عين حال ايجاد
وحدت جهان ،وحدت انسان با جهان ،وحدت انسان با انسان .اين است که نهضت
ابراهيم اين همه عظمت دارد و اين است که انسانها هر سال و هر نسل دعوت ميشوند
که در گوشهاي ،به نام خاطره ابراهيم ،جمع شوند و از اعمال جدي او تقليد نمونهاي و
اشارهاي بكنند و به اين شكل ،هميشه نسلهاي بشري که به نام مسلمان ،مسئول انجام و
ادامه رسالت ابراهيم هستند ،پيوند خودشان را با ابراهيم حفظ کنند و هر سال به اينجا
بيايند و با او تجديد عهد کنند .اين تجديد عهد بار مسئوليت بينهايت سنگيني را بر
دوش انسان روشن و آگاه ميگذارد ،مسئوليت بزرگي که با ابراهيم آغاز شد و به
عنوان بازگشتن و برگرداندن مسير تاريخ بشر به دوره هابيلي ،به دوره برابري انساني،
برادري انساني ،و نفي همه عوامل شرك يعني مذهب انحرافي ضد انساني است؛ (و به
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معناي بازگرداندن به) توحيد خدا ـ کلمه توحيد و اعالم کلمه توحيد ـ (است) که به
قول کاشف الغطاء زيربناي توحيد کلمه است ،و توحيد معبود که زيربناي توحيد عابد
است و يگانه بودن خالق طبيعت و خالق انسان که زيربناي توحيد انسان با طبيعت است.
همه مذاهب ميخواستند انسان را دور از طبيعت رشد بدهند ،اسالم ميخواهد انسان را
در متن طبيعت تكامل بدهد ،و در متن اقتصاد ،در متن ماديت تكامل معنوي بدهد،
اسالم يعني چه ،اسالم ،دين ابراهيم (است)؛ اسالم (از نظر اصطالح قرآني) يك دين
است که از آغاز آدم يعني از آغاز بشريت همين دين بوده؛ اديان وجود ندارد ،يك
دين در برابر اديان است .وقتي که ايرانيان از مسلمانها در جنگ پرسيدند «شما براي چه
آمده ايد؟» ،اين مسلمان ميگويد که «ما آمده ايم شما را از پرستش يكديگر به پرستش
خداوند بخوانيم» .معناي توحيد را نگاه کنيد :منظور تنها اين نبوده که «خدا يكي است
و دو تا و سه تا نيست»؛ مسئله خيلي زنده ،فعلي و هميشگي است .
اين «خدا يكي است و بيشتر نيست» ،خيلي دامنه دارد و خيلي مسئوليت دارد:
ميبينيد که در «از ذلت زمين و از پستي اديان شما را به عزت اسالم ميخوانيم» ،همه
اديان را در برابر اسالم ميخواند و اسالم دين ابراهيم است ،دين آدم است ،يعني دين
انسان است ،دين آدم يعني چه؟ يعني دين انسان است ،يعني اگر اين انحرافات تاريخي،
اين توجيهات دروغين ،اين اديان ساختگي و اين شرك پرستي نميبود ،انسان ،به
فطرت ،بر دين توحيد يعني بر اسالم ميبود .اين نهضت با ابراهيم در تاريخ انحرافي بشر
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و در جامعههاي قابيلي انسان آغاز شده ،با محمد تكميل شده ،اما با او پايان نپذيرفته.
تكميل شدن دين غير از تمام شدن نهضت است .نهضت تا کي است؟ تا هميشه و تا
وقتي که انسان به پيروزي مطلق برسد و آن پيروزي مطلق ،استقرار عدالت بشري است،
قسط و حكمت و برابري و نظام هابيلي را جانشين نظام قابيلي کردن است ،و توحيد
اجتماعي و فلسفي و اخالقي را جانشين شرك اجتماعي و اخالقي و فلسفي (کردن)
است و نابودي اديان ساختگي به نفع دين انسان ،دين آدم و دين اسالم است .بنابراين ما
در عين حال همواره مسئول ادامه و گسترش نهضت ابراهيم و در نسلهاي خودمان ،در
جامعههاي خودمان ،در روي زمين و زمان خودمان هستيم .ادامه نهضت ابراهيم ،با
پيغمبر اسالم ،از نظر ايدئولوژي دين تكميل ميشود ،اما از لحاظ حرکت اجتماعي،
تكامل و ادامه پيدا ميکند و اين نهضت در نبردها و جنگهاي مداوم فكري و علمي و
اجتماعي و نظامي در طول تاريخ گذشته و آينده بوده و خواهد بود ،و اين معني تشيع
است .جز اين ،تشيع نه دين است و نه مذهب خاص است ،هيچ چيزي نيست؛ تلقي
ادامه اسالم بعد از پيغمبر اسالم؛ چگونه ادامه اي؟ ادامه چه؟ ادامه نهضت ابراهيم که با
پيغمبر اسالم تكامل پيدا ميکند ،و مبارزه بين توحيد و شرك ،که يك نوع ديگرش
شرك در داخل توحيد است ـ که بعداً خواهم گفت ـ ،که بعضي باز خود توحيد را
دين قرار ميدهند ودر داخلش شرك را جا ميدهند و بعد به نام موسي و به نام عيسي و
به نام محمد ،که اديان توحيد هستند و به نام توحيد ،نظام شرك را ايجاد ميکنند و
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توحيد را باز زيربناي توجيه نظام زندگي مشرکانه قرار ميدهند .و تشيع جز اين نيست
که توحيد در معناي اجتماعي خودش ،در معناي انساني ،در معناي زندگاني اين جهاني
بشري خودش تحقق پيدا کند ،برخالف آن طبقه و آن نظامهاي خلفايي که
ميخواستند توحيد در چهار چوب حوزههاي علميه ،بحث کالمي و فلسفي بماند .
اين است که در نيشابور از امام رضا ميخواهند که حديثي بگويد؛ پاسخ ميدهد
«حديثي تازه ،سلسله الذهب :از پدرم شنيدم ،او از جدش نقل کرد و او از جدش نقل
کرد»...؛ از چه نقل کرد؟ «الاله االاهلل» .اين که حديث تازهاي نيست؟ اين را که خليفه
هم ميگويد :الاله االاهلل؛ هر خليفه يك سال به حج ميرود ،يك سال به جهاد؛ شما
حرف تازهاي آوردي؟ «بله آقا حرف تازه آوردم ،حرفي آوردم که همه مسلمانهاي
شرق و غرب که هر روز و هر شب که الاله االاهلل ميگويند و الاله االاهلل گو درست
ميکنند اصالً نشنيدهاند و نفهميدهاند ،اين حرف تازه است» .من وقتي که دانش آموز
بودم ،چهارده پانزده سال پيش ،ابوذر غفاري را ترجمه ميکردم ،يك مرتبه رسيدم به
اينجا که ابوذر غفاري از پيغمبر ميپرسد که حديثي يا رسول اهلل ،بعد پيغمبر ميگويد
که اي ابوذر کسي نيست که الاله االاهلل بگويد و به بهشت نرود .بعد ابوذر ميپرسد،
اگر زنا و دزدي هم کرده باشد؟! پيغمبر ميفرمايد بله اگر زنا و دزدي هم کرده باشد.
ابوذر نميتواند باور کند ،ميگويد ،اگر زنا و دزدي هم کرده باشد ،پيغمبر ميگويد،
بله ابوذر ،اگر زنا و دزدي هم کرده باشد .من وقتي که به اينجا رسيدم گفتم اين چيست
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که ترجمه بكنم؟ خوب الاله االاهلل را يك فاسد و دزد بگويد ،چرا به بهشت برود؟ بعد
عقلم را گذاشتم کنار و ترجمه کردم .حاال ميفهمم چقدر درست است! آن الاله االاهلل
است که من نفهميدم؛ زنا و دزدي را که فهميده بودم ،الاله االاهلل را نفهميده بودم.
بشريت و جامعه اگر معناي توحيد را بفهمد ،ديگر مسئله زنا و دزدي و جنايت و امثال
اينها مسئلهاي نيست که اصالً مطرح بشود ،مسئلهاي نيست که در جامعه کشت بشود،
رشد کند و بپرورد .
نهضت ابراهيم که بنيانگذار توحيد و بنيانگذار اين خانه است ،نهضت بشري است
از آغاز انحراف تاريخ ،که در قصه قابيل ديديم ،و تا وقتي که تاريخ به مسير توحيد
برنگردد ـ توحيد به اين معنا در اين ابعاد بزرگش ـ ادامه خواهد داشت ،در همه روز،
در همه نقطهها و در همه ماهها ودر همه صحنههاي جهاد واقعي بشري .آنهايي که به
کربال رفته اند(چقدر من متأسفم که موفق نشدم) ،به من نقل کردند که (البته آن کس
که نقل ميکرد ،خودش قضيه تاريخياش را نميدانست) پرچم قرمزي روي بارگاه
حضرت ابوالفضل هست .من يك مرتبه تكان خوردم ،براي اينكه ميدانستم در قبايل
عرب جنگ بود ،بيست سي قبيله هميشه با هم ميجنگيدند ،بعضي جنگها چهل سال
طول ميکشيد .داستان شتر «بسوس»  45سال طول کشيد ،بعد که پيغمبر اسالم آمد آنها
را آشتي داد ،يعني اگر پيغمبر نبود همين حاال هم با هم ميجنگيدند ،حتي بر سر
يكدانه شتر! خونهايي که بيشتر از شتر ارزش ندارد بايد براي شتر هم به زمين بريزد!
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هيچ چيز در دنيا به هدر نميرود .به هر حال يك مرتبه اين قبايل که با هم ميجنگيدند
به ماه حرام ميرسيدند (چهار ماه حرام در سال بود)؛ وارد ماه حرام که ميشدند ،طبق
سنت عرب نميتوانستند بجنگند .قبايل آمدهاند در صحنه پيكار چادر زدهاند ،خونها
هنوز ميجوشد ،هنوز جنازهها افتاده ،اما مجبورند شمشير را غالف کنند ـ ماه حرام
است ـ ،ميرفتند توي خيمهها ،اما علت واقعي براي اين صلح به وجود نيامده و دو قبيله
با هم سازش نكردهاند ،به علت ماه حرام موقتاً شمشيرها را غالف کردهاند ميخواهند
بگويند اي بشر ،اي عرب ،ما دو قبيله با هم آشتي نكرده ايم ،از دعوايمان صرفنظر
نكرده ايم ،بخاطر ماه حرام موقتاً جنگ را تعطيل کرده ايم ،ماه حرام که تمام بشود
جنگ را ادامه خواهيم داد .براي اينكه اين حرف را بزنند روي خيمه پرچمدارجنگشان
يك پرچم قرمز ميزدند .
يك مرتبه متوجه شدم اين پرچم قرمز يعني« ،اگر شما ميآييد اينجا چند گور آرام
وخاموش ميبينيد و جنگ حسين را در کنار کربال آرام يافته و پايان يافته ميبينيد،
بخاطر سالهاي حرام است و اين پرچم فرمانده نشان ميدهد که اين جنگ ادامه خواهد
داشت» .تا کي؟ هر روز عاشورا است ،هر سرزمين کربال است و هر ماه محرم است .اما
کدام جنگ؟ جنگي که ابراهيم آغاز کرد و جز با استقرار توحيد در همه ابعادش در
زمين ،اين جنگ پايان نخواهد يافت.
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حضار محترم ،خانمها ،آقايان ،دوستان دانشجو:
در اين دانشكده استثنائاً لطفي که ديدم و آگاهي خاص و محيط صميمانهاي که در
ميان دانشجويان هست ،موجب شده که من بيشتر از ساير دانشكدههاي شهرستانها در
اينجا حرف بزنم و گويا تا حاال چهار يا پنج کنفرانس داده ام :يكي جهانبيني ،يكي
انسان و اسالم ،ويكي چهارزندان انسان و دوتاي ديگر که يادم نيست .1و به هر حال
اينها زمينه اياست براي اينكه ،برخالف دانشكدههاي ديگر و محيطهاي ديگر که
ناچار از ابتدا صحبت ميکنم وکلي بايد حرف بزنم _ و مسلماً آنچه که کلي است
خيلي روشنگر نيست ،گرچه ضرورياست _  ،در اينجا کم کم به جزئيات و
موضوعات خاص بپردازم .به خاطر اينكه ،بيش و کم ،خانمها و آقاياني که در اينجا
تشريف دارند ،با طرز تفكر من و زبان فكري من آشنايي دارند .

 . 1استخراج و تصفيه منابع فرهنگى و مخروط جامعه شناسى فرهنگى .ر.ك .م .آ ( 35بنياد)
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آنچه امروز ميخواهم عرض کنم ،عبارت است از«ايدئولوژي»؛ کلمهاي که ،بهقول
يكي از نويسندگان فرانسه ،يك کلمه جادويي است که در ميان انسانها و بهخصوص
جوانها و باالخص جوانان تحصيلکرده ،وسوسه زندگي و انديشه را ايجاد ميکند و
آنها را حتي به نابودشدن خويش ميخواند _ ايدئولوژي .
اين کلمه در زبان فارسي هم وارد شده و ميبينيم که در زبان مكالمه و محاوره نسل
جوان و بهخصوص روشنفكران ما کامالً مستعمل است ،اما من اساساً در زبان فارسي
تعريف علمي دقيقي از اين کلمه و از اين موضوع نديدم و به هر حال ضرورت دارد که
در اين باره بهعنوان يك کنفرانس مستقل ،سخني گفته بشود .
اساساً لغت ايدئولوژي يك رابطه مستقيم با کلمه ديگري به نام روشنفكر يا
انتلكتوئل دارد .اين دو تا الزم و ملزوم همديگرند .بنابراين روشنفكر يا انتلكتوئل ناچار
از آن جهت که ايدئولوژي مشخصکننده تيپ فكري او است؛ بايد تصور دقيقي هم از
ايدئولوژي داشته باشد .و ما چون در عصري هستيم که به هر حال نسل آگاه و مسئول
ما جبراً يك ايدئولوژي را انتخاب ميکند _ و بايد هم انتخاب کند ،زيرا مسئولبودن و
آگاهبودن يعني انتخاب يك ايدئولوژي ،و کسي که ايدئولوژي ندارد آدمي است که
فقط زندگي ميکند .بدون اينكه فكر کند ،و اين آدم معلوم است که تا چه حد آدم
است! از اين جهت بايد ايدئولوژي بهعنوان يك موضوع علمي ،مستقالً مورد بررسي
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :
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قرار بگيرد .البته در يك جلسه و در يك سخنراني ،حق مطلب ادا نخواهد شد ،ولي به
هر حال طرح مسائل خواهد بود .
کلمه ايدئولوژي همانطور که ميبينيد از دو کلمه «ايده» بهمعناي فكر ،خيال،
آرمان ،صورت ذهني و عقيده ،و لوژي _ 1که ريشه التين دارد _ بهمعناي منطق و
شناخت ،تشكيل شده است .بنابراين ايدئولوژي بهمعناي عقيدهشناسي است ،و در يك
کلمه ،ايدئولوژي يعني «عقيدت» ،همان کلمه که ما در زبان خودمان به نام عقيده
ميفهميم .و بنابراين ،ايدئولوگ يعني کسي که صاحب يك عقيده خاص است؛ و
ايدئولوژي عقيده خاص يك گروه ،يك قشر ،يك طبقه ،يك ملت ،يا يك نژاد
است. 3

 . 1همان کلمه اى است که در لوگوس ( )logosبه معنى مسيح و دومين شخصيت تثليث و مبناى طرز تفكر مسيحيت
است.
 . 3بعضى از روشنفكرانى که معتقد به مارکسيسم هستند (البته بيشتر ،روشنفكرانى که معتقد به مارکسيسم هستند ولى
مارکس را نمى شناسند! مثل مؤمنينى که معتقد به اسالم هستند اما اسالم را نمى شناسند هر دو خيلى شبيه به هم هستند) خيال
مى کنند که وقتى سخن از ايدئولوژى مى رود ،بايستى حتماً يك ريشه طبقاتى داشته باشد يعنى ايدئولوژى بايد خاص يك
طب قه باشد .در حاليكه خود مارکس کتاب مشروحى دارد که بيشتر مسايل خاص ايدئولويش را در آنجا نوشته است .اسم
کتاب ايدئولوژى آلمانى است .خود اين لغت نشان مى دهد که ايدئولوژى ويژه يك طبقه نيست بلكه ايدئولوژى ممكن
است ملى باشد ،ممكن است طبقاتى باشد ،ممكن است مذهبى باشد و حتى ممكن است بشرى باشد ،اينجاست که
ايدئولوژى را بر اساس مالکهايى که عرض کردم ،مى شود تقسيم کرد.
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فرق ايدئولوژي با علم و فلسفه
االن ،در مقايسه ايدئولوژي با مفاهيم همسايهاش ،شما ميتوانيد حد و مرز
ايدئولوژي را مشخصاً تصور کنيد .چه فرقي است بين ايدئولوژي و علم؟
علم عبارتاست از آگاهي عالم نسبت به واقعيت خارجي .علم عبارت است از
صورت ذهني يك واقعيت عيني .علم عبارت است از کشف يك رابطه ،يك اصل،
يك صفت ،يا خصوصيتي در انسان ،در طبيعت و در موجودات .بنابراين رابطه عالم و
معلوم که اسمش علم است ،رابطه يك آينه است با اشيائي و منظرهاي که در برابرش
است .پس علم ،اساساً يك پديده منفي است ،يك پديده انفعالي است (Passive).
عالم بر معلوم اثر نميگذارد؛ چنانکه فيزيكدان مثالً ميداند که «يك شيء بهصورت
جرم ضربدر سرعت به توان دو )(mv3به زمين سقوط ميکند» .1اين ،قانون سقوط اين
شيء است در طبيعت .
عالمي که اين علم را دارد ،اين سقوط در طرز تفكر او اثر ندارد 3بلكه اين فرد
است که حتماً بايد تابع واقعيت خارجي باشد .اگر خودش بخواهد در واقعيت خارجي

 . 1جمله فوق به اين صورت درست تر است :يك شئ در هر لحظه سرعتى تقريباً متناسب با زمان سقوط به زمين سقوط
مى کند( .بنياد)
 . 3جمله فوق به اين صورت درست تر است :طرز تفكرش در اين سقوط اثر ندارد (بنياد)
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که معلوم او است دخالت کند ،علم را خراب کرده و تبديل به جهل کرده است .پس
عالمترين انسانها ،آنهايي هستند که از نظر فكري تابع بيچون و چراي واقعيت
خارجي هستند و اين ،آگاهي است .پس ذهن به شكل آينهاي در برابر قوانين خارجي،
صفات خارجي ،پديدههاي خارجي قرار ميگيرد و واقعيت را در خودش منعكس
ميکند .اين انعكاسها عبارت است از علم ،که بعد به فيزيك ،به شيمي ،به اقتصاد و به
جامعهشناسي تقسيم ميشود .
اما ايدئولوژي عبارت است از نوع اعتقاد متفكر نسبت به ارزش واقعيت خارجي و
ارزيابي اين واقعيت خارجي و همچنين اعتقاد به اينكه اين واقعيت خارجي چه
ناهنجاريهايي دارد و چگونه بايد تغييرش داد و به شكل ايده آل در آورد .
دو اصطالح در علم و در متدولوژي علم هست که معموالً اين دو را با هم خلط
ميکنيم :يكي «ژوژمان دُفِت» 1و يكي «ژوژمان دُوالور» .3ژوژمان دُفِت ،بهمعناي
ارزيابي و بررسي واقعيت خارجي است .واقعيت خارجي يك «فِت» است ،يك «عين»
است ،يك «اين هست»« ،اين چنين» .من وقتي که در مرحله اول ،در مرحله ژوژمان

Jugement de faite. 1
Jugement de valeur. 3
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دُفِت ،هستم ،فقط و فقط کارم اين است که خصوصيات اين «فت» را ،اين ماوقع را،
اين پديده خارجي را ،کشف کنم ،دقيقاً بررسي کنم و بگوييم «اين چنين» است .
مرحله دوم ،مرحله ژوژمان دُوالور است .به اين معني که ،ميگويم :خصوصياتي که
اين پديده دارد ،بد است ،مضر است ،منحرف کننده است ،فاسد است ،با اين روش
بايد تغييرش داد ،اين خصوصيات منفي را بايد به صورت اين خصوصيات مثبت
درآورد ،به اين شكل بايد تكميل و اصالح کرد ،به اين شكل بايد آن را نابود کرد .در
اينجا من ژوژمان دُوالور ميکنم ،يعني :درباره ارزشها قضاوت ميکنم .
اين دو مرحله را بايد از هم سوا کرد .مثالً وقتي درباره اسالم ايران سخن ميگوييم،
در مرحله ژوژمان دُفِت ميگوييم :اسالم وارد ايران شده ،اين فتوحات را کرده ،اين
تأثيرها را کرده ،اين تغييرات را در جامعه ايران ،در خط ايران ،در ادبيات ايران ،در
روابط طبقاتي ايران ،در سياست ايران ،در مذهب ايران داده است .در اينجا حق نداريم
قضاوت بكنيم ،حق نداريم مسلمان باشيم يا ضد مسلمان.
در اينجا بايد فقط ناظر بيطرف واقعيات باشيم و کوشش کنيم تا آنچه را که
گذشته است ،ببينيم _ والسالم .در اين مرحله اگر کوچكترين اظهار نظر شخصي
بكنيم ،علم را خراب کرده ايم ،و کارمان علمي نيست .
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مرحله بررسي واقعيت خارجي که تمام شد ،بعد بايد به ارزيابي بپردازيم ،مقايسه
کنيم و ببينيم که ،اين عامل منفي بود يا عامل مثبت ،باعث ترقي تمدن ايران شد يا
باعث انحطاط و انحراف ايران ،ارزشهاي انساني تازه خلق کرد يا ارزشهاي انساني
قديم را از بين برد ،مليت را نابود کرد يا مليت را تبليغ کرد ،روشنايي آزادي به طبقات
توده داد يا به همان شكل قديم نگهش داشت .اينجاست که داريم ارزيابي ميکنيم و
وارد مرحله بررسي و ارزيابي و خوب و بد کردن واقعيت خارجي شدهايم .
در مرحله اول ،ژوژمان دُفِت ،بررسي دقيق واقعيتهاي خارجي ،ما در مرحله علم
هستيم .در مرحله دوم ،که ارزشها را خوب و بد ميکنيم ،پيشنهاد ميکنيم ،انتقاد
ميکنيم ،راهحل نشان ميدهيم ،اظهار نظر و عقيده ميکنيم ،وارد مرحله ايدئولوژي
شده ايم .
بنابراين رابطه علم با ايدئولوژي روشن شد .حال ،فلسفه و ايدئولوژي .
فلسفه و ايدئولوژي در نظر خيلي از متفكران حتي مترادف پنداشته ميشود ،در
صورتي که رابطه فلسفه با ايدئولوژي همان اندازه دور است که رابطه علم با
ايدئولوژي .
اين تعريف فلسفه است :فلسفه عبارت است از انديشيدن به کليات و مجهوالتي که
علم به آن کليات و مجهوالت دسترسي ندارد و از عهدهاش خارج است .مثالً انديشيدن
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درباره سرنوشت آدمي ،معني هستي ،فلسفه حيات بشري ،هدف خلقت انسان و موقع و
موضعي که بشر در جهان دارد ،فلسفه است .چرا؟ چون علم در اين مسائل هيچ راهحلي
ندارد ،اصالً حرف نميزند و در مسير مسئوليتهاي علمي نيست .علم فقط به جزئيات
و روابط بين فنومنها 1ميپردازد .در صورتي که فلسفه از حقايق و جوهريات و مسائل
اساسي بحث ميکند .بنابراين رابطهاش با ايدئولوژي ،همان رابطهاي است که علم با
ايدئولوژي دارد ،به اين معني که فلسفه نيز مانند علم ،دنبال کشف مجهول است .
پس فلسفه ،علم است ،منتهي علمي ماوراي علم .يعني بهدنبال مجهولها و
واقعيتهايي است ،بهدنبال ژوژمان دُفِتهايي است که آن فِتها باالتر از فِتها و
واقعيتهايي است که علم در آزمايشگاهها بررسي ميکند .بنابراين فلسفه ،خود علم
است ،منتهي در مرحله باالتر نسبت به مسائل اساسي تر ،کليتر .
اما ايدئولوژي عبارت است از عقيده .عقيده عبارت است از -1 :نوع تصور و
تلقياي که ما از جهان ،از زندگي ،و از انسان داريم -3 .نوع برداشت و ارزيابي خاصي
که بر اين اساس ،نسبت به مسائلي که با آنها در ارتباطيم و پيرامون اجتماعي و فكري ما
را ميسازد ،داريم مرحله دوم ايدئولوژي است .و مرحله سوم عبارت است از

Les phnesnom. 1
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

95

ايدئولوژي 1

پيشنهادها ،راه حلها ،و همچنين نشان دادن نمونههاي ايدئال ،براي اينكه آنچه را که
االن ايدئال نيست و ما نميپذيريم ،بر آن اساس تغيير بدهيم .
پس ايدئولوژي از سه مرحله درست ميشود :يكي جهانبيني ،يكي نوع ارزيابي
انتقادي محيط و مسائل ،و يكي پيشنهادها و راهحلها بهصورت ايدئال و هدفها .و
چون هر ايدئولوژي در مرحله سوم بايد نمونههاي عملي ،ايدئالها و نقشههاي ايدئال
بدهد ،هر ايدئولوگ نسبت به اين ايدئالهايي که به آن معتقد است و بايد وضع موجود
را بر اين اساس تغيير بدهد ،مسئوليت و تعهد دارد .
ميبينيم که مسئله تعهد از اينجا براي روشنفكر پيش ميآيد و براي کسي که
ايدئولوگ است ،جبري است .پس هر ايدئولوژي يك مرحله انتقادي نسبت به وضع
موجود ) (Statu quoدارد .يعني ايدئولوژي نسبت به آنچه االن هست ،چه معنوي،
چه مادي ،چه سياسي ،چه طبقاتي ،چه اقتصادي ،چه فرهنگي ،و چه اخالقي وانساني _
فرق نميکند _ يك حالت انتقادي دارد .و چون حالت انتقادي ،يك حالت منفي
است ،بالفاصله حالت پيشنهادي ميگيرد؛ يعني ،اينچنين نبايد باشد ،اينچنين بايد
باشد .در مرحله «اينچنين بايد باشد» ،ايدئالها مطرح است ،هدفها مطرح است ،و
«اينچنين نبايد باشد» ،بايستن پديد ميآورد .بايستن ،تعهد است و مسئوليت انساني ،و
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فرد را با عمل ،با کار ،با مبارزه ،و با فداکاري درگير ميکند .اينجا حساسترين نقطه
مشخص ايدئولوژي است.
ولي فلسفه چنين کاري نميکند ،علم چنين کاري نميکند :علم ميگويد که اين
شيء اينجوري سقوط ميکند ،نيروي جاذبه اينجوري است؛ اگر همه مردم هم معتقد
نشوند ،به درك که معتقد نشدند .عالم متعهد نيست که اين عقيده را به همه تحميل
کند .او به اين عنوان که واقعيت اينچنين است ،نظرش را ميگويد .ولي مسئول نيست
که همه اين واقعيت را حتماً بپذيرند و آنهايي که اين عقيده را نپذيرند ،در جبهه مقابل
قرار بگيرند و مبارزه شروع شود .اين است که در تاريخ ميبينيم که علم هرگز مبارزه
نينگيخته ،فلسفه هرگز مبارزه به وجود نياورده .گرچه در علم و در فلسفه اختالف زياد
بوده و هست ،اما فقط ايدئولوژيها بودند که جنگها را ،فداکاريها را و همچنين
جهادهاي پرشكوه را در تاريخ بشر بهوجود آوردند .طبيعت و اقتضاي ايدئولوژي اين
است :ايمان ،مسئوليت ،درگيري و فداکاري .
س ـ بايد در نظر گرفت که ايدئولوژي بيخودي به وجود نميآيد ،بلكه فلسفهاي
الزم است تا آن را بهوجود آورد .
ج ـ عرض کنم ،اين را که فرموديد ،نصفش را قبول دارم؛ و آن اين است که،
ايدئولوژي بيخودي به وجود نميآيد ،اين را قبول دارم .ولي اينكه حتماً از فلسفه
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بهوجود ميآيد ،قبول ندارم .يعني اينكه هر چه از فلسفه سرنزند ،بيخودي نيست .واين
را بهخاطر احترام شما ميگويم ،واال ميگفتم ايدئولوژي اگر بيخودي بود ،از فلسفه
بايد سر ميزد؛ و در يك اشاره شما هم متوجه ميشويد که اگر ايدئولوژي ميبايستي
از فلسفه سر ميزد ،رهبران ايمانها بايد فالسفه ميبودند ،و مجاهدين راه حقيقت،
فيلسوفها .در صورتي که فالسفه چهرههاي پفيوز تاريخاند ،و اين تودهها هستندکه،
بهعنوان بهترين سربازان ايدئولوژيها ،به مبارزه در تاريخ آغاز کردهاند ،جان دادهاند و
ميدهند .بنابراين ميبينيم که اين فالسفه نيستند که ايدئولوژي ميسازند ،مردماند که
ايدئولوژي بهوجود ميآورند و اين است که برجستهترين و سازندهترين پيشوايان و
طراحان و پيامآوران ايدئولوژي پيامبراناند که ،به تصريح قرآن و تأييد تاريخ ،از ميان
توده برخاستهاند .و به عقيده من صفت «امي» براي پيامبر اسالم بدين معني است ،يعني
کسي که «امتي» است ،از «اميون» است ،نه از حكما و علما و شعرا و امرا و _ ...نه ،از
متن «امت» .

فرق ايدئولوژي با مذهب؛ دو نوع مذهب
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در قرن نوزدهم رابطه ديگري هم وجود دارد ،و آن ايدئولوژي و مذهب است؛ اين
مسئله براي ما که در يك جامعه مذهبي هستيم ،خيلي حساس است .فرق ايدئولوژي با
مذهب چيست؟
مذهب دو گونه است ،يكي عليه ديگري؛ چرا که هيچ کس به اندازه من نسبت به
مذهب کينه ندارد و هيچ کس هم به اندازه من به مذهب ايمان ندارد و در قرن بيستم
اين قدر بدان اميدوار نيست .و اين حالت متناقض را که غالباً در حرفهاي من ميبينيد
_ و به همين دليل قضاوتهاي متناقض شده _ بهخاطر اين است که يك مذهب واحد
وجود ندارد ،حتي خود اسالم _ نه اينكه مثالً ،اسالم مذهب مثبت است و مسيحيت
منفي ،نه _  :يكي اسالمي است منحط ،اسالمي که جنايت ميکند ،اسالمي که ارتجاع
و تخدير را بهوجود ميآورد ،اسالمي که آزادي را قرباني ميکند ،اسالمي که در
تاريخ هميشه توجيه کننده وضع موجود است؛ ويكي اسالمي که با اين اسالم
بزرگترين مبارزه را کرده و خودش قرباني اين اسالم شده است .مسيحيت نيز همچنين
است ،مذهب زردشت هم همچنين .
اسالم ،يك رويه واقعيت ضد انساني دارد که در تاريخ تحقق پيدا کرده ،و يك
رويه حقيقت انساني و ماوراي انساني که بهعنوان نخستين ايدئال و نخستين فلسفه و
نخستين روح اين نهضت بوده است و بعد در تاريخ به نام خود اسالم نابود شده است .و
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چنانکه االن ميبينيم ،حقايق اسالمي در محيطهاي اسالمي است که دارد قرباني
ميشود .
مذهب ،گاه در يك تلقي از آن ،ايدئولوژي و گاه در يك تلقي ديگر ،سنت
اجتماعي است و همان است که دورکيم آن را تعريف ميکند 1و درست هم هست .
مذهب بهعنوان سنت عبارت است از مجموعه عقايد موروثي ،احساسهاي تلقيني،
و همچنين تقليد از مدها و روابط و شعائر مرسوم اجتماعي و احكام خاص ناخودآگاه
عملي .مجموعه اينها مذهبي را ميسازد که بيش از آنكه مبناي انساني داشته باشد و
مبناي آگاهانه ،مبناي سنتي کور غريزي موروثي يا اجتماعي دارد و بيشتر نشاندهنده
تجلي روح دستهجمعي يك گروه است .االن در تهران ،تعريفي که دورکيم از مذهب
دارد خيلي مشخص است :شهرستانيها و دهاتيها در تهران خيلي زياد هستند،
بهطوريکه از بعضي روستاهاي اطراف شهرستاني که من ميشناسم ،ميبينم مثالً از

 . 1دورکيم مى گويد که :مذهب عبارت است از تجلى روح دسته جمعى .روح دسته جمعى در يك پرچم تجلى مى
کند ،در يك نشان تجلى مى کند ،در يك مراسم تجلى مى کند .ولى معلوم است که اين ملت ،اين طبقه اين مردم شهر مثالً
در اينجا خودشان را نشان مى دهند و تجلى خارجى دارند .اين تعريف دورکيم براى همه مذاهب است که البته من آن را
براى مذهب سنتى قبول دارم ،نه مذهب ايدئولوژى .مذهب ايدئولوژى يك تعريف کامالً ضد اين دارد  -نه غير اين ،ضد
اين  ،-اينجاست که مسأله انتخاب را براى روشنفكر دشوار مى کند .اگر روشنفكر نمى خواهد يك متعهد کور باشد يا يك
عصيانگر آالمد ،انتخاب مذهب برايش بسيار دشوار است ،حتى رد مذهب بايد برايش بسيار دشوار باشد.
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يك ده هفتصد نفري ،چهارهزار نفرشان در تهران زندگي ميکنند! (اين نوع ترقي
شهرهاي ماست؛ ترقي ميکنند!) پنج يا شش دهي که در يك منطقه روستايي با هم
زندگي ميکردند ،اينها حاال در سه يا چهار خيابان يك محله تهران زندگي ميکنند.
اينها ،با اينكه بيشترشان فقيرند _ و مثالً آنهايي که خيلي ترقي کردهاند ،آنهايي که
خيلي اليق بودهاند و توانستهاند گليم خودشان را در تهران از آب بكشند ،ماشين بپا و از
اين قبيل هستند[ ،يعني] همين آدمي که گرسنه است و گرسنگي و فقر و بيماري،
خانوادهاش را در تهران تهديد ميکند ،تمام کوشش ،فعاليت ،ايدئال و عشقشان اين
است که يك چراغ توري و چند تا زنجير و يك سنج و چند تا لباس سياه بخرد ،تا
دسته ده محمدآباد در برابر دسته بهمنآباد _ مثالً_ روز عاشورا بتواند خودش را نشان
بدهد .بهمنآباديها هم که ميبينند اينها مشغولاند ،بيشتر سرمايهگذاري ميکنند .باز
آن ده ديگر ميآيد و يكمرتبه ،يك پديده تازهاي را وارد دسته ميکند که همه
دستههاي ديگر بهکلي پكر شوند :مثالً شتر ميآورد ،نعش ميآورد .شخصي که از
خارج ميبيند ،خيال ميکند اين يك عمل مذهبي انجام ميدهد ،در صورتي که يك
عمل اجتماعي است .اين ده در اين روز ،دارد خودش را نشان ميدهد و استقالل
خودش را ،موجوديت خارجي و عيني خودش را ،و روح دستهجمعي خودش را در
اين دسته تجلي ميدهد .براي همين بود که سر چهارراهها که ميرفتي ميديدي ،براي
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اينكه کدام دسته زودتر رد بشود و جلوتر بيفتد ،خونها ريخته ميشد که مسلماً اين
خونريزي ،جهاد في سبيل اهلل نبود ،بلكه جهاد في سبيل محمد آباد بوده!
به اين شكل ،مذهب سنتي تجلي روح دستهجمعي يك جامعه است؛ مذهب سنتي
عبارت است از رابطهاي که استمرار ملي يك جامعه را در طول چند نسل و چند قرن و
چند دوره تحقق ميبخشد .
صفويه شاهكار بزرگي که کردند اين بود که آمدند از سه تا معجون خاص و سه
تا عنصر خاص ،يك معجون شيميايي ساختند :سه عنصر سلطنت ،مليت و تصوف را با
هم ترکيب کردند ،بههمزدند و رويش را پردهاي به نام تشيع کشيدند ،دادند دست ما و
ما هم همان را مشغول خوردنش هستيم .اين تشيع ،که تشيع صفوي است ،عبارت است
از رنگ پرچم ايران _ که از زمان صفويه انتخاب ميشود در برابر عثماني ،در برابر
روس ،در برابر ترك ،در برابر اعراب و در برابر ديگران _ اسمش :دين ،مذهب ،تشيع.
براي همين است که در زمان شاه عباس يك روز که هم روز عاشورااست و هم نوروز
_ در حالي که در مذهب حاکم ،عنصر مشابه مليت و مذهب با هم قاطي است ،و به
اندازه هم شريكاند _  ،در اين روز ميبينيم گرفتاري پيش ميآيد .باالخره آن روز را
دستور ميدهد تا عاشورا بگيرند و عزا؛ بالفاصله روز بعد که يازدهم است دستور
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ميدهد که نوروز بگيرند .1روز دهم ،مردم آن همه تشويق ميشدند و ترغيب و تهييج
به گريه و زاري و تعزيه؛ روز يازدهم دستور شادباش عمومي صادر شد و نوروز گرفتن
و شاديکردن و جشن .عنصر مليت و عنصر مذهب با هم مخلوط ميشوند ،بعد يك
معجون ميسازد به اسم تشيع صفوي .اين ،ملتي است که با اين خصوصيات فرهنگي
خاص خودش ،با خصوصيات تاريخي خاص خودش ،با مجموعه ادبيات و عناصر
ذهني و فراوردههاي معنوي خاص خودش ،ترکيب ميشود و يك روح واحد تجلي
پيدا ميکند به نام مذهب .اين مذهب مليت است ،روح جمعي است .اين تبلور و تجلي
قدرتي است که به نام صفويه _ مثالً _ در ايران بهوجود ميآيد .
مسيحيت نيز همچنين است .مسيحيت ،اول بهعنوان نهضتي از طرف مسيح که
نماينده هيچجا نيست ،براي بشريت اعالم ميشود .اما در قرن پنجم ميبينيم ،از طرف
امپراتور روم به اسم يك دين پذيرفته ميشود .بعد دستگاه کليسا در ميآيد ،پاپ
درست ميشود ،و بعد ،آن کاخها و آن تاجها و آن انبارهاي طال و لباسهاي عجيب و

 . 1آن موقع کليه امور دستورى بود .زمان بهرام گور سالى يك مرتبه دستور شادباش عمومى براى مردم گرسنه و
بدبخت صادر مى شد .مأموران مى ريختند توى خيابان و هر کس را مى ديدند که توى خودش است و غم و غصه و اين
حرفها ،به شالقش مى بستند براى اينكه نمى رقصد  -شادباش عمومى!
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غريب .1بعد هم ،دستور قتلعامهايي را ميدهد که در طول تاريخ بينظير است؛ حتي
آشوريان در مخيلهشان اين همه جنايت را نميتوانستند تصور کنند .بعد ميبينيم که
مظهر مسيح در اروپا ،تجلي روح جمعي غرب ميشود .به مسيح اصالً مربوط نيست،
روح اروپايي به صورت مسيحيت ظاهر ميشود .
از کجا فهميديم؟ از خودش ،از مريم خانمش؛ از عيسي آقاش .مريم يك زن
فلسطيني است ،يهودي است .شما مريم غرب را نگاه کنيد :بور ،چشمهاي خرمايي ،و
اندامش به خانم توييگي ميماند .اين زن فلسطيني است ،پس چه جور حاال فرانسوي
شده؟ خود عيسي از نژاد اسراييلي است؛ خوب ،معلوم است قيافه اسراييلي چه جور
قيافهاي است .االن ميبينيم که عيسي _ که خداي غرب است _ شكلش از لحاظ
نژادي ،اروپايي ميشود :چشمهايش سبز است ،موهايش بور است ،قيافه و اندامش
سفيدپوست است ،و درست يك آلن دلون است .

 . 1در اروپا مجالتى مثل زن روز و امثال اين حرفها هست که به آنها مجالت مارگو مى گويند ( ،)Margueriteيعنى
مجالت خاله زنكى ،پرسوناژهاى درجه يك اين مجالت ،يكى مثالً خانم ملكه موناکو است .يكى برژيت باردو است و يكى
هم پاپ است ،که از لحاظ لباسهايى که نشان مى دهند ،پرسوناژهاى مد هستند .مثالً اين قباى آقا را ،هفده سال دو نفر ،سه
نفر روى آن کور شده اند تا وقتى که اين حاشيه هايش را دوخته اند! اين شده جانشين عيسى مسيح که مظهر فقر و سادگى و
پارسايى و عشق است.
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چرا مسيح تغيير نژاد پيدا ميکند؟ بهخاطر اين است که مسيحيت ديگر به فلسطين
مربوط نيست ،به عيسي مربوط نيست .مسيحيت بهعنوان تجلي قوم عيسي است ،خداي
آنهاست ،مظهر آنهاست .همانطوري که اهورامزدا قيافهاش ايراني است ،همانطوري
که زئوس قيافهاش يوناني است ،همانطور هم خداي غرب _ که مسيح است _
قيافهاش اروپايي است .براي همين هم هست که جوموکنياتا ميگويد ،در افريقا عيسي
را ،به همان شكلي که در غرب در کليساها هست ،با پنبه و تخته به اسم خداي غرب
درست ميکنند و بهعنوان اينكه عيسي آمده به افريقا ،يكمرتبه به سرش ميريزند و
آتشش ميزنند .عيسايي که به افريقا ميآيد کيست؟ اروپايي است ،استعمار است ،و
اين ،سمبل او است ،به خداي آسمان مربوط نيست ،خداي زمين است که او را بردند به
آسمان .
من پيش يكي از اين دانشجويان در اروپا که از فرقه «دروزي» 1بود ،يك عكس
ديدم ،عكس يك سياه که سبيلهايش دو برابر سبيلهاي شاه عباس بود .گفتم ،اين
عكس کيست؟ گفت ،عكس حضرت علي عليه السالم است! و شما هم نگاه کنيد،
عكسهايي که ايرانيها از حضرت محمد و حضرت علي دارند ،هر دو مثل هم هستند

 . 1دروزى ها هم شيعه هستند و ساکن در لبنان.
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و هر دو هم ايراني .و حضرت محمد ،درست زردشت است که موهايش زده شده،
لباسهايش تغيير پيدا کرده و آرايشش بهصورت جديد در آمده است .
اينها ،نشان ميدهد که اين ،مليت و روح جمعي يك قوم است که بهصورت
سمبلهاي مذهبي ،سنتهاي مذهبي و شعائر مذهبي ،تجلي دارد .و اين همان است که
دورکيم ميگويد .
اما يك مذهب ديگر هم هست و آن ،ايدئولوژي است .مذهبي است که يك فرد يا
يك طبقه يا يك ملت ،آگاهانه انتخاب ميکند .در مذهب سنتي کسي انتخاب
نميکند ،اين پدر و مادرها هستند که گوينده ال اله االاهلل درست ميکنند و کسي در
آن دخالت ندارد .نسل پيش است که نسل بعد را بر اساس ال اله االاهلل يا يك چيز
ديگر ،ميسازند .
اما مذهب بهعنوان ايدئولوژي ،عقيدهاي است که آگاهانه بر اساس نيازها و
ناهنجاريهاي موجود و عيني و براي تحقق ايدئالهايي که براي رفتن به طرف آن
ايدئالها ،اين فرد ،اين گروه و يا اين طبقه ،همواره عشق ميورزيده ،انتخاب ميشود .
بنابراين ،فرد ،وضع طبقاتي خودش را حس ميکند ،وضع زماني خودش را حس
ميکند ،وضع سياسي ،اقتصادي و اجتماعي خودش را حس ميکند ،ناراضي است،
رنج ميبرد ،نسبت به عوامل ناهنجار آگاهي دارد ،نسبت به وضع موجود انتقاد دارد،
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آرزوي تحول و تغيير دارد .بعد ايدئولوژي مطرح ميشود .در مسيرش قرار ميگيرد و
در آن ايدئولوژي رفع ناهنجاريهاي موجودش را ميبيند .راهحلي براي تغيير وضع
موجود ،که نسبت به آن انتقاد دارد ،احساس ميکند و شعارهاي آن ايدئولوژي را با
ايدئالهايي که خودش دارد منطبق ميبيند .بعد ايدئولوژي را انتخاب ميکند .اين
مذهب ،در اين حال ،مساوياست با ايدئولوژي ،بيکموکاست .
پس ميبينيم که ،در تاريخ به دو مذهب يا به دو مرحله تاريخي بر ميخوريم:
مذهبي يا مرحله تاريخياي که در آن مذهب به شكل ايدئولوژي مطرح است ،و
مرحلهاي که مذهب به شكل سنت بومي يا سنت قومي يا سنت اجتماعي است ،يا تجلي
روح جمعي وگروهي است .و به اين شكل است که همه پيامبران بزرگ ،در آغاز که
برخاستهاند و يك نهضت آگاهيبخش و روشنگر ايجاد کردهاند و شعارهاي طبقاتي و
گروهي انساني مشخص دادهاند ،افرادي به آن پيوستهاند .اينهايي که به اين مذهب
پيوستند _ چه يك برده بود ،چه يك دانشمند و عالم ،فرق نميکند _ آگاهانه پيوستند.
اما در مراحل بعدي اين مذهب از شكل حرکت ،به شكل انستيتوسيون 1در ميآيد ،به
شكل سازمان در ميآيد ،به شكل نهاد اجتماعي در ميآيد .موومان تبديل به

Institution. 1
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انستيتوسيون ميشود .حرکت تبديل به يك نهاد ميشود .مذهب به يك شكل اجتماعي
خاص و مشخص ،مثل يك سازمان اجتماعي ،مثل يك اداره درميآيد .در اين حالت
هر کس که به اين مذهب معتقد است ،از شكم مادرش همين جور مؤمن بيرون ميآيد!
اين ،مسلمان ،بودايي ،و يا حتي ماترياليست و سوسياليست جغرافيايي ،ارثي و ژنتيك
است .در اين مرحله ،ايدئولوژي چه مذهبي باشد و چه غير مذهبي ،ديگر ايدئولوژي
نيست ،سنت اجتماعي است ،فرهنگ است و آگاهانه انتخاب نميشود .
در صدر اسالم ميبينيم که ،ملت ايران ناگهان در همان قرن اول ،دستهجمعي به
اسالم ميپيوندند .1بهطوري که در سال  135تا  125ابومسلم با ششصد هزار مسلمان از
خراسان ميآيد و خالفت اسالمي را نابود ميکند .و شعارش هم ،شعار حكومت
اسالمي و حكومت خانواده پيغمبر است ،در حالي که همه افرادي که شمشير به
دستشان بوده ،ايراني بودند ،در صورتي که ماوراءالنهر در سال هفتاد تا هشتاد فتح شد.
يعني بعد از  25سال تا  45سال ،همه اينها آنچنان مسلمان متعهد و معتقدي شدند که،
خالفت عرب را هم که از بين بردند ،باز هم به ايرانيبودن و زردشتيگري برنگشتند و

 . 1من اين حرف را بر اساس صدها نمونه تاريخى مى زنم.
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براي حكومت خانواده پيغمبر شعار ميدادند .و اين نشان ميدهد که پيوستن ،دسته
جمعي است. 1
مذهب زردشت با ايرانيبودن ،يكي شده بود .اهورا مزدا ايراني بود .در اوستا نگاه
کنيد ،اهورا مزدا هميشه با انيران ميجنگيد .انيران چه کساني هستند؟ غير ايرانيها .اين
چه جور خدايي است که با غير ايرانيها ميجنگد! پس معلوم ميشود که مذهب ايراني
است .چنانکه زئوس با تروا ميجنگد ،براي اينكه يوناني است .اينجاست که مذهب و
سمبلهاي مذهبي ،تجلي روح جمعي هستند و پرچم .اما در آنجا ميبينيم که ايراني ،با
اينكه مذهب سنتي اجتماعي مذهب زردشت است ،سنت خودش را و روح جمعي
خودش را رها ميکند و ميآيد در زير سمبلهاي غير ملي خودش قرار ميگيرد و آنها
را آگاهانه ميپذيرد و به آن معتقد ميشود ،درصورتي که با مليت و روح جمعي
خودش هيچ ارتباطي نداشته است .
در اينجا چه عاملي باعث شد که تودههاي ايران نسبت به اين ايدئولوژي گرايش
پيدا کنند؟ چرا ايراني يك کار انقالبي ميکند؟ بهخاطر اين است که ،بر اساس دو نياز،
ايدئولوژي را انتخاب کرده:

 . 1بر خالف نظر محققان اخير که طبق معمول و طبق مد نظريه مى دهند.
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از ظلم و نابرابري طبقاتي رنج ميبرده ،در حالي که اسالم شعارش عدالت است و
اولين شعارش هم هست .
از حكومت استبدادي و اشرافي و انحصاري رنج ميبرده ،و اسالم شعارش امامت
است بر اساس اليقبودن .
اين است که خودبهخود در اين شعارها ايدئالهاي خودش را ميبيند و رفع رنجها
و دردهاي خودش را مييابد ،وانتخاب ميکند .
االن نيز ،اسالم در افريقا يك ايدئولوژي است .در افريقا از لحاظ فكري ،سه جبهه
جنگ وجود دارد :يكي مذهب کاتوليك است ،که با ميليادرها پول ،دالر ،ليره ،که
کليسا آنجا خرج ميکند ،يك جبهه مارکسيستي وجود دارد ،و يك جبهه اسالمي .و
چون اين سه مذهب و سه عقيده هيچکدام بهعنوان عقيده سنتي وموروثيشان نيست،
هر سه به صورت ايدئولوژي هستند .اين سه جبهه در حال جنگ دائمي هستند ،و به
قول «ونسان مونتي» از هر پنج نفر که در افريقا تغيير دين ميدهند ،بيش از چهار نفر به
اسالم ميآيند و کمتر از نيم نفر به مسيحيت .و آنهايي هم که به مسيحيت ميگروند،
بيشتر کارمندان شرکتها و کمپانيها و سفارتخانههاي کشورهاي اروپايي هستند که
آنجا سرمايهگذاري کردهاند و اداره دارند ،اينها چون در آنجا کار کردهاند و جزء
کارگزيني آنها هستند ،معلوم است که به آنها مؤمن ميشوند .در صورتي که مبلغان
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اسالمي آنجا ،فقرا هستند ،گداها هستند و تبليغي وجود ندارد .االن ،قرآني به زبان
فارسي خودمان _ که از همان اول و جلوتر از اعراب ،اسالم شناس بوديم _ وجود
ندارد که بتوانيم بخوانيم .در صورتي که انجيل ،به همه زبانهاي افريقايي ،حتي به زبان
قبائلي که بيشتر از چند خانواده از آن قبائل در جنگل نمانده است ترجمه و چاپ شده
است .
معذلك اين طور است .چرا اسالم ،بدون اينكه االن براي آن سرمايهگذاري بشود و
تبليغاتي براي اين مذهب وجود داشته باشد ،و صاحبي داشته باشد ،در افريقا و امريكا
توي سياهان اين همه گسترش دارد؟
بهخاطر اين است که براي سياه ،اسالم يك ايدئولوژي است .چه ايدئولوژي؟
براساس نيازش .چه نيازي؟ رنجبردن از تبعيض نژادي و عشقورزيدن به برابري انساني.
از ميان مذاهبي که به او عرضه ميشود ،تنها اسالم است که بر اساس اين برابري و
تساوي نژادي ،هم تكيه دارد و هم عمل کرده است .يهود ،که امروز ميبينيم بهصورت
صهيونيسم ،يعني بدتر از فاشيسم در ميآيد و يك برتري نژادي وحشيانه براي خودش
ميسازد ،همين يهود را ميبينيم که در دوره تسلط و قدرت اسالم در همين بازارهاي
خود ايران که کانون دين و تعصب مذهبي بوده ،درست مثل يك حاجي مقدس

لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

156

ايدئولوژي 1

بازاري امكان کار داشته و االن هم دارد؛ زندگي ميکند و معاشرت دارد و از هيچ
کمبودي بهعنوان غيرنژادي بودن و غيرمذهبي بودن رنج نميبرد _ هيچوقت .
س ـ در افريقا ،تبليغات اسالمي به چه صورتي است و چه عاملي باعث پيشرفت فكر
اسالمي شده است؟
ج ـ حاال عرض ميکنم (حيف که نميشود درست عرض کرد) .در افريقا ،فقط و
فقط عامل بزرگ پيشرفت فكر اسالمي در قشرها و گروههاي سياه اين است که اسالم
در آنجا مبلغ رسمي سودجو ندارد .
س ـ اين چطور ممكن است؟
ج ـ علت راندهشدن و دورشدن نسل جوان ما در جامعه ما از اسالم اين است که در
اينجا برخي از سودجويان خود را به نام مبلغ وارد سلك مروجان واقعي اسالم کردهاند .
از تانزانيا من دوستي داشتم که شيعه اثني عشري بود و آمده بود اينجا يك رشتهاي
بخواند و شاگرد من بود .اين آقاي ساشادين ،در تانزانيا از دانشمندان و نويسندگان آنجا
و براي خودش شخصيتي بود .ميگفت :ما آنجا يك وضع خاص داريم :اقليت
کوچكي هستيم (شيعه در تانزانيا)؛ اما همين اقليت کوچك شيعه در تانزانيا از حكومت
مترقي آقاي «نيرره» از لحاظ سيستمهاي اجتماعي ،جلوتر است .به اين دليل که در آنجا
چون فقط خودمان هستيم ،مسلمانهاي آماتوريم و مسلمان حرفهاي نداريم ،با هم
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نشستيم ،گفتيم بايد اين مقدار زکات بدهيم ،اين مقدار سهم بدهيم؛ خوب ،به چه کسي
بدهيم؟ کسي نيست (آنجا هنوز تشكيالت رسمي براي اين کار بهوجود نيامده)،
خودمان بايد کاري بكنيم .موارد مصرف زکات را در اسالم نگاه کرديم ،آمديم يك
صندوق درست کرديم ،پولها را در آنجا ميريزيم و تحت نظر يك هيئت به مصرف
اجتماعي ميرسانيم .بعد مسئله خمس پيش آمد؛ خوب ،اينجا همه سياه هستند ،سيد
نداريم (گرچه اين اواخر پيدا شده بود ،گويا از کشورهاي خارج رفته بوده است)،
گفتيم اين را چكارکنيم؟ آمديم يك سازمان بيمه درست کرديم و تمام شيعيان آنجا را
بيمه کرديم؛ بيمه عمر و بيمهاي که دائماً روي سرمايهاش پول ميآيد .بعد آمديم يك
بانك قرض الحسنه درست کرديم که به همه سرمايه بدهيم ،بدون يك شاهي ربح ،و
بهصورتي که دائماً به سرمايهاش افزوده ميشود .و اين يك راهحل اقتصادي است که
نه در نظام سوسياليستي و نه در نظام سرمايهداري ،چنين چيزي وجود ندارد .
مسئله ديگر اينكه ،اينها چون تشيعشان را از هنديها گرفتهاند و هنديها هم از
ايرانيها ،ماه محرم و عاشورا که ميشد ،باز همان علم و کتل و شله و اطعام و
بخوربخور و امثال اينها پيش ميآمد (روز عزا ،شكمي از عزا در ميآورند! اين يك
سنت ايراني است) .آمديم ،نشستيم و گفتيم اين چه کاري است؟ اينجا االن ،در هر
سال ،پانصد تا ششصد هزار تومان وگاهي نزديك به يك ميليون تومان صرف خوردن
ميشود ،بعد از هفت ،هشت ساعت هم که توليد مثل ميشود! چيزي نميشود و از بين
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ميرود .اين مبلغ را به مصرفي برسانيم که ارزش داشته باشد .آمديم گفتيم که اين
پولها و اين خرجها چون براي امام حسين است ،بياييم اين مقدار پول را بهجاي اينكه
تبديل به کود انساني بكنيم ،توي يك صندوق بگذاريم و به اسم صندوق بورس
تحصيلي امام حسين .ما تصميم گرفتيم اين کار را کرديم ،چون در آنجا گروهي نبود
که از اين تبديل پول شله و روضه به صندوق بورس ضرر کند و جلوي اين کار را
بگيرد.1
ميگفت ،سال اول چهارصد تا پانصد هزار تومان _ به پول ما _ به صندوق ريختند.
در آن موقع که اوميگفت (چهار سال پيش) ،هفتاد و چند نفر دانشجو در سراسر دنيا از
امريكايي شمالي گرفته تا مشهد (که همين دانشجو بود) ،از رشتههاي مختلف از ادبيات
فارسي گرفته تا فيزيك آتمسفر ،از بورس امام حسين تحصيل ميکنند؛ بورسي که از
مردم منحط تانزانيا فراهم آمده ،نه از دولتش ،نه از دانشگاهش؛ نه از خاور دور و

 . 1در تهران شايعه کرده بودند که من با اهل بيت موافق نيستم .بعد من تعجب کردم ،چون من تمام عشق و ايمانم اهل
بيت پيغمبر است و بيشتر از هر شيعه افراطى به اين خانواده عشق مى ورزم .از اول عمرم اينجور بوده است .در خانواده اى که
پدر على است ،مادر فاطمه است ،پسر حسن و حسين است ،دختر زينب است ،اين اصالً خودش يك اصالت بشرى دارد،
يك ارزش ايدئاليستى است .بعد فهميدم که اينها اهل بيت خودشان را مى گويند! خوب صدمه مى خورد! وقتى پولها اينجور
بشود ،وقتى مى گويند به جاى يك شله ،يك کتاب ،به جاى يك تكيه ،يك مدرسه درست بشود ،خوب ،عده اى ضرر مى
کنند اهل بيت از کجا بخورد! اما در آنجا که اهل بيتى وجود نداشته ،بالفاصله مى توان بورس تحصيلى امام حسين بوجود
آورد.
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نزديك و کشورهاي خاورميانه؛ در صورتي که دولت آقاي نيرره که يك رژيم
سوسياليست مترقي است فقط سي و چند دانشجو در خارج براي تحصيل دارد ،و اين
اقليت منحط کوچك از لحاظ اقتصادي بيشتر از هفتاد نفر ،نه در رشته مذهبي ،در هر
رشته اي .و اين باعث شده که االن سرمايه اين بورس آنقدر زياد بشود که ما ميتوانيم
هر دانشجويي را از تانزانيا به خارج بفرستيم ،براي اينكه افرادي هم که روشنفكر بودند
و به شله و امثال اينها پول نميدادند ،چون ميبينند که مصرف عوض شده و بهصورت
يك مصرف مترقي و انساني در آمده ،حاال پول ميدهند .و اين بيشتر از بودجه غذا و
اطعامي است که هر سال مصرف ميشد .يعني تشيع شكم مبدل شده به تشيع مغز .اين
دو نمونه از تشيع است ،تشيع صفوي و تشيع علوي .
س ـ از کشورهاي ديگر ،شيعيان به آنجا نميروند؟
ج ـ خير (البته شما ميتوانيد بهعنوان مبلغ يا سيد به آنجا برويد ،چون کمبود سيد
دارند و بدين خاطر رنج ميبرند!) .
البته اين شيعيان همه سياه نيستند .اغلب شيعههاي هندي هستند که به آنجا آمدهاند،
ولي چون اينها گروه کوچكي هستند که براي کار و سرمايهگذاري آمدهاند ،سنتهاي
کهنه مذهبي ندارند ،گروههاي حرفهاي ندارند ،يك عده مثل ما هستند که رفتهاند در
يك کشوري سرمايهگذاري کردهاند و شروع کردهاند به زندگي .آنجا سنتهاي
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سدکننده موروثي و افراد حرفهاي که اينها هميشه ،همه مسائل را در يك شكل ثابت
نگه ميدارند ،ندارند .خودشان با هم مينشينند ،قضاوت ميکنند ،ارزيابي ميکنند،
پيشنهاد تازه ميدهند ،تصويب ميکنند و به عمل ميپردازند .در جامعههاي سنتي است
که تغيير محال است و کوچكترين تغيير وحشت ايجاد ميکند .آنجا تشيع يك سنت
اجتماعي نيست ،يك ايدئولوژي انقالبي است .
يكي از آقايان آمده بود و از من خيلي تعريف ميکرد و لطف داشت و از اين
حرفها .ميگفت که کارشما يك عيب دارد و آن اين است که در آخر دست
ميزنند .گفتيم اين عيب کار من نيست ،مستمعين دست ميزنند نه من .گفت ،نه ،شما
کاري بكنيد که ديگر دست نزنند .گفتم چهکار کنم؟ گفت شما چون سخنتان را در
اوج و با يك نتيجهگيري اصلي در يك جمله کامل و زيبا تمام ميکنيد دست ميزنند؛
آخر صحبت که ميشود ،اوراد و ادعيه خاصي بخوانيد که بعد مستعمين تحريك
نشوند و دست نزنند! يعني اين حرفم را خراب بكنم ،تأثيرش از بين برود ،چرا که از
اين وحشت ميکند .
«چرا اينجوري شروع نميکني»« ،چرا اينجوري ختم نميکني» ،اينها همه مسائل
سنتي است که جزء مذهب شده است .بعضي از آرايشها ،چون سنتي است ،مربوط به
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سنت اجتماعي است ،جزء دين شده است و هر کس که به اينها انتقاد کند مثل اين
است که به دين انتقاد کرده است .
بنابراين ،مذهب به شكل ايدئولوژي در موقعي است که يك گروه يا ملت و يا
طبقهاي _ مثل عربستان که بهصورت يك طبقه و در ايران بهصورت يك ملت ،توده
محروم و بردگان _ ايدئولوژي اسالمي را ميپذيرد .در عربستان يك طبقه ميپذيرد و
در بعضي از گروهها ،بهصورت افراد و انتلكتوئل ها .در آنجا ،چه افراد وارد اسالم شده
باشند ،چه ملتها ،و چه يك طبقه ،به هر حال ،مذهب را آگاهانه پذيرا شدهاند ،يعني
انتخاب کردهاند .انتخاب _ که عمل خاص انسان است _ بر اساس آگاهي اعتقادي،
عبارت است از ايدئولوژي .
س ـ انسان بايد اول نيازها را تشخيص بدهد و بر اساس آن انتخاب کند؛ و هر کس
نميتواند اين کار را بكند چون عمرش کفاف نميدهد ،پس چه بايد کرد؟
ج ـ اين مطلبي که شما گفتيد ،در ذهن همه هست ،و سؤال بسيار جالبي هم هست.
وقتي ميگوييم انتخاب ،يعني اينكه همه ايدئولوژي را يكييكي بخوانيم ،همه مذاهب
را بخوانيم ،نقد کنيم و بعد ،وقتي که به مذهبي که استداللش از همه قويتر است
رسيديم ،آن را انتخاب کنيم .اما اين کار ،اين عمل ،متد انتخاب دانشگاهي است ،متد
تحقيق و انتخاب علمي است .متد تحقيق و انتخاب ايدئولوژيك ،جداست .يعني
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همانطورکه ايدئولوژي با علم فرق دارد ،متد انتخابش هم با متد انتخاب علمي فرق
دارد .من اگر بهعنوان يك عالم ،چند نظريه را در مورد ژنتيك _ مثالً _ خواسته باشم
بررسي کنم و يكي را انتخاب کنم و بيايم اينجا درس بدهم ،بايد همه نظريات را با هم،
يكييكي بررسي کنم ،همه مواردش را تحقيق کنم ،و همه انتقاداتي را که به هر کدام
شده بخوانم ،بعد آن را که استداللش از همه قويتر است ،بهعنوان نظريه مورد قبول
خودم انتخاب کنم .اما ايدئولوژي اين طوري انتخاب نميشود .ايمان يا ايدئولوژي
همانگونه وارد آدم ميشود ،که عشق .هيچکس نيامده ارزيابي کند ،محاسبه کند،
خوب و بد کند ،اندازهگيري کند و بعد از اين مقايسهها ،دوست بدارد .ايمان ،درست
مثل عشق ،آدم در برابرش جذب ميشود و بعد تمام وجود آدم را فرا ميگيرد .و اين
بهمعناي تسليم ناآگاهانه به يك ايدئولوژي نيست ،بلكه تسليم آگاهانه است .با همه
شعور و با همه شناختش ايمان را فرا ميگيرد .و انتخاب ميکند ،بدون اينكه به متد
تحقيق دانشگاهي بپردازد .

نقش ايدئولوژي در قرون جديد
مسئله ديگر قرن نوزدهم است .قرون وسطي ،دوره تسلط مذهب سنتي است،
مذهب کليسا ،مذهب فئودالي ،قيصري ،مذهب اروپايي .مسيحيت ،مذهب سنتي
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اروپايي است ،چنانکه شما ميبينيد بهخاطر اينكه روشنفكران گفتند انجيل را به زبان
انگليسي و فرانسه و غيره ترجمه کنيد ،چه خونها ريخته شد .پاپ ميگفت که زبان
خدا التين است و انجيل به زبان التيني است و بنابراين همه بايد انجيل را به زبان خدا
بخوانند .در صورتي که زبان خدا ،که حضرت مسيح باشد ،عبري بود .اصالً خود
حضرت ،يك خط التين نميتوانست بخواند ،پس چرا در قرون وسطي ،زبان خدا و
مسيح ،التين ميشود؟ بهخاطر اين است که التين زبان مادر اروپايي است ،زبان تاريخي
اروپايي است ،و مسيحيت دين اروپايي است ،نه دين حضرت عيسي مسيح فلسطيني.
بنابراين زبان ديني ،خودبهخود ،عبري نيست بلكه زبان التين است .و پاپ قتل عامها
کرد براي اينكه التين به عنوان زبان خدا ،زبان جهان باشد.1
بنابراين قرون وسطي ،دوره حكومت مذهب سنتي است که ضد ايدئولوژيك است.
قرن پانزدهم و شانزدهم ،رنسانس است ،قرون خود آگاهي اروپاست .3در قرن پانزدهم

 . 1حديثى ساخته اند که :و لسان اهل الجنه ،العربى و لسان اهل البرزخ ،الفارسى الدرى و لسان اهل الجحيم (جهنم)،
الترکى! و اينها هم را از قول پيغمبر نقل مى کند .معلوم مى شود که اينجور تقسيم زبان يك تقسيم مذهبى است ،ولى مذهب
ملى .معلوم مى شود اين را يك ايرانى مؤمن درست کرده ،چون عربى را که به خاطر قرآن باج داده ،اما فارسى را به خاطر
مليتش دوم کرده و ما را آورده توى برزخ!
 . 3خودآگاهى ،آغاز دور شدن يك نسل است از سنت به آگاهى ،به ايدئولوژى ،االن هم که مى بينيم روشنفكران ما از
مذهب کنار مى روند .اين به معناى بى مذهب شدن نيست ،به معناى کنار رفتن از مذهب سنتى است و اتفاقاً اگر همين کنار
رفتن ،هدايت بشود ،بهترين عامل و بهترين وسيله و تنها مرحله جبرى گذر اين نسل براى رسيدن به يك مذهب آگاهانه
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و شانزدهم يعني قرن رنسانس ،يك مرتبه عليه مذهب سنتي حاکم بر قرون وسطي
شوريدهاند .
قرن هفدهم ،قرن روشنفكران نام دارد ،قرن انتلكتوئل .يعني طبقه روشنفكر ،طبقهاي
که ديگر تحت تأثير آن سنتهاي منجمد مذهبي اروپايي نيست ،آزاد شده و به
خودآگاهي رسيده و حاال ميتواند بينديشد .عالمت انتلكتوئل اين است که خود،
تجزيه و تحليل ميکند .در صورتي که آدم سنتي تجزيه و تحليل نميکند؛ چون
گفتهاند اين جوري است ،اين جوري بايد باشد ،تمام است و عمل ميکند .اما
انتلكتوئل بهصورت انتقادي ،بهصورت انتخابي يا پيشنهادي ،تحليل ميکند .
قرن هجدهم ،قرن آزادي است ،قرن انقالبهاي آزاديخواهانه است ،قرن انسان
دوستي است .ميبينيم که انتلكتوئل در اروپا ،ديگر ميتواند تجزيه و تحليل کند ،مغز

است .مغز بايد از اين چارچوبهاى منجمد سنتى آزاد شود تا بتواند اسالم را در آن شكل متعالى خودش و به شكل يك
ايدئولوژى آگاهانه بپذيرد وگرنه نمى تواند بپذيرد .براى همين هم هست که  -من تجربه کرده ام  -هر وقت يك سخنرانى
مذهبى کرده ام يا يك چيز مذهبى نوشته ام ،همواره دانشجويان و يا روشنفكرانى که اصالً مذهبى نبوده اند و يا يك
ايدئولوژى خاصى داشته اند ،اينها بهتر فهميده اند که چه گفته ام تا آنهايى که داراى مغز سنتى و متعصبانه دينى بوده اند؛ به
اينها اصالً نتوانسته ام حالى کنم! اين نشان مى دهد که يك تحول ،موقعى مى تواند مترقى باشد که خوب هدايت شود.
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پيدا کرده و احساس غريزي کور نيست ،به انسان دوستي برگشته ،1به آزاديخواهي
برگشته .1به دموکراسي برگشته .1به انقالب کبير فرانسه برگشته 1است .
قرن نوزدهم ،اسمش قرن ايدئولوژي است .ميبينيد که تحول چقدر منطقي انجام
شده است .اروپا درست مثل يك فرد ،اين مراحل را گذرانده است .اول يك متعصب
کور مقلد است ،بعد کمکم به خودآگاهي ميرسد ،عصيان ميکند عليه تعصب ،و بعد
ميتواند تجزيه و تحليل کند ،روشنفكر ميشود ،بعد تعهد اجتماعي پيدا ميکند و به
دموکراسي و آزادي و آزاديهاي بشري و به حقوق بشر متوجه ميشود .در قرن
نوزدهم ديگر رسماً ايمان پيدا کرده ،عقيده مشخص و دقيق پيدا کرده و داراي
ايدئولوژي خاص است .قرن نوزدهم ،قرن ايدئولوژيهاست .همه ايدئولوژيهاي
بزرگ ،حتي اگزيستانسياليسم که برچسب قرن بيستم دارد ،باز هم مال قرن نوزدهم
است :هگل مال اين دوره است ،نيچه در اين دوره است ،شيلر در اين دوره است،
فاشيسم در اين دوره است ،سوسياليسم در اين دوره است ،مارکسيسم در اين دوره
است« ،سانتيمونيانها» در اين دوره است ،مال قرن نوزدهم است .

 . 1به نظر روى آورده درست مى آيد(.بنياد)
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قرن بيستم ،قرن انحطاط بزرگي است ،قرني است که هوشيارانه و رندانه،
قدرتهاي زرپرست و زورپرست ،انديشههاي علمي و نبوغهاي علمي را هم وادار
کردهاند که بدين طرز تفكر ونظريهاي که براي آن قدرتها مفيد است و منافع آنها را
تأمين ميکند ،تمكين کنند که «عالم وعلم بايد بيطرف باشد» .اين بزرگترين فاجعه
قرن بيستم است :علم بايد بيطرف باشد .بيطرف باشد يعني چه؟ بدين معني که علم
بايد تا آنجا نسبت به واقعيت خارجي تعصب بورزد که «چه هست» .همانقدر که واقعاً
فهميد چه هست ،کار علم تمام شده .و اگر پرسيدي «چگونه بايد باشد» ،اين را علم
نبايد جواب بدهد بلكه مربوط يه ايدئولوژي است .ايدئولوژي چه جوابي ميدهد؟
«ايدئولوژي پوچ است» ،اين ،حرف قرن بيستم است .اين است که به نام
 ،«désinteréssement»1تقواي علمي ،بيطرفي ،بيغرضي ،بينظري علمي،
دانشمندان قرن بيستم بهطرف عدم مسئوليت علم نسبت به ايدئالهاي بشري رو ميکنند.
با اين عنوان علم را از استخدام در راه ايدئالهاي بشري و هدايت بشري مرخص کردند
و در آزمايشگاهها ،دانشگاهها و مؤسسات و کارخانجات و سرمايهداريها ،محبوس
کردند .و مسلماً عالم ،نويسنده ،شاعر ،هنرمند ،فيلسوف ،اگر تعهد مردمي نداشته باشد

 . 1دزنترسمان ،يعنى القيدى و بى غرضى
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و بخواهد که بيطرف بماند ،عمالً نميتواند ،بلكه در خدمت گروههايي قرار ميگيرد
که سرنوشت جامعه و زمان در دست آنهاست .
ميبينيم که االن بيش از هميشه علم جيرهخوار ،برده و مزدور کساني شده که زر و
زور در جهان در دست آنهاست ،علم درست در خدمت سرمايهداري قرار ميگيرد.
علم و پول با هم ازدواج ميکنند و در اين ازدواج معلوم است که چه کسي
صاحبخانه است و چه کسي نفقهخور و عيال است!
در اينجاست که ميبينيم در همه دانشگاههاي امروز ،دانشگاه سوربن ،دانشگاه
هاروارد و کمبريج مد شده که علم نبايد راهحل نشان بدهد ،علم نبايد اظهار نظر کند،
علم نبايد انتقاد کند ،علم نبايد پيشنهاد کند ،علم نبايد پيشگويي کند ،علم بايد تحليل
واقعيت خارجي کند _ تمام .و آنگاه وقتي که علم نتواند براي انسانها و براي تودههاي
مردم راهحل نشان بدهد ،مشكالتشان را بگويد ،راه نجات به آنها بدهد ،هدايت به آنها
نشان بدهد ،راه مبارزه را براي آنها بگويد ،راه تكاملشان و راه بهدست آوردن ايدئالها
و تحقق آرزوهايشان را بگويد _ اگر علم نگويد _  ،پس چه کسي بايد بگويد؟
يكي از حضار :کامپيوتر .
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ج ـ بلي کامپيوتر ،و کامپيوتري که ساعتي هزار تومان است ،معلوم است که براي
چه کسي جواب ميدهد ،جواب چه کسي را ميدهد .آن عمله که روزي ده تومان
ميگيرد که ديگر کامپيوتر نميخواهد .
اين بيطرفي علمي مال قرن بيستم است .و ميبينيم که امروز ،نابغه ،فيزيكدان،
شيميدان ،متخصص فيزيك اتمسفر و حتي جامعهشناس و روانشناس و آمارگر ،همه
بهصورت بردگان مزدور و فروخته شده سرمايهداري درميآيند و يا بردگان مزدور و
فروخته شده قدرتهاي حاکم _ در نظامهايي که سرمايهداري بر آن حكومت
نميکند ،اما زور حكومت ميکند و قدرت به هر حال هست _ و بهخاطر همين است
که علم با ايدئولوژي در قرن بيستم قطع رابطه کرده و ايدئولوژي را ميکوبد .ميبينيم
که ،اين تعصب خيلي عجيبي است که خيلي از روشنفكران هم همين فكر را ميکنند
که آقا ،امروز مسئله ايمان حل شده است! اين «مسئله حل شده است؟» در اروپا ديگر
خيلي حرف مفتي است ،اما همين را به دهن آقاي روشنفكر ميدهند و اين هم مثل
ميكروفن ميگويد ،حل شده! چه حل شده؟ «آقا اين مسائل حل شده»! معلوم نيست از
کجا خبر ميدهد ،تو کجا ديدي که حل شده ،تو رفتهاي آنجا و سه ،چهار روز توي
يك هتل بودهاي و با سه ،چهار آدم زوارگزي که دور و بر خارجيها و خرپولها
ميگردند ،با آنها برخورد کردهاي و بعد ،حاال قضاوتي از تمام تمدن جديد ميکني؛
چه حل شده؟اين مسئله ايمان ،ايدئولوژي حل شده است؛ امروز ،علم براي علم ،هنر
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براي هنر ،ادبيات براي ادبيات ،نويسندگي براي نويسندگي مطرح است .بله ،مطرح
است اما چه کسي مطرح کرده ،چرا مطرح کرده و به نفع چه کسي مطرح شده؟
چگونه مبارزات مردم ،رهبريهاي مردم و ايدئالهاي مردم از هدايت نبوغ و هدايت
علم بايد محروم بماند؟ جامعهشناس اگر به ما نگويد که جامعه را چگونه بايد تغيير
بدهيم و بايد بسازيم ،پس اين چه ارزشي دارد که فقط در دانشگاه برود تحليل
جامعهشناسي بكند و طبقه را شرح بدهد و نهاد اجتماعي را براي ما شرح بدهد و بعد،
همين را ميبينيم که به صورت يك بررس مزدور و مقاطعهکار ،براي قدرتها ،براي
مؤسسات و کمپانيها در ميآيد ،همين آقاي جامعهشناس بيطرف که از ايدئولوژي
صحبت نميکند .
در همين جا ،کسي را دعوت کرده بودند بيايد درس جامعهشناسي بدهد .عدهاي
گفته بودند که او حق ندارد جامعهشناسي درس بدهد .آخر چرا؟ درست است که سواد
دارد ،متخصص است ،خيلي هم خوب بلد است ،اما اين شخص عقيده خاصي دارد و
به همين دليل همه اين مسائل علمي را ميکشاند بهطرف عقيده اش! پس معلوم ميشود
که براي جامعهشناس بودن ،اول آدم بايد تمرين پفيوزي بكند و بعد بشود جامعهشناس!
اگر بخواهد به مردم راهحل بدهد ،اگر هدف داشته باشد ،اگر در برابر ايدئالهاي
انساني تعهدي در خودش احساس کند و ايمان داشته باشد ،حق ندارد در يك مؤسسه
علمي درس بدهد!
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حتي در کشورهاي عقبمانده هم ميبينيم که اين حرف و اين شعار را به همه
تحميل کردهاند و همه هم تكرار ميکنند .اينها فاجعه اساسي قرن ماست و اينهاست که
آثارش از هر فاجعهاي که محسوس است ،بيشتر است .براي اينكه امروز از درون
ميپوسانند ،از درون استعمار ميکنند ،از درون لشكر پياده ميکنند و فتح ميکنند ،از
بيرون خبري نيست ،از بيرون همان حرفهاي خيلي راست و درست است .
اين است که ،قرن بيستم ميشود قرن تجزيه و تحليل علمي ،قرن بيطرفي علمي،
قرن آناليز و بس ،قرن نفي و طرد فلسفه تاريخ ،نفي و طرد ايدئولوژي؛ براي اينكه
مسلماً وقتي ايمان از دست برود ،قدرتمندان با ايمان بيشتري به حكومت خودشان ادامه
خواهند داد ،براي اينكه وقتي تودهها معتقد نباشند ،وقتي مؤمن نباشند ،وقتي نسبت به
يك ايدئالي تعهد احساس نكنند و روشنفكران آگاهي علميشان در خدمت هدايت
فكري و تعهد اجتماعيشان قرار نگيرد ،خطري زورمندان جهان را تهديد نميکند .
امروز قدرتهاي سرمايهداري و قدرتهاي حاکم را چه خطري تهديد ميکند؟
فقط و فقط خطر ايدئولوژي .اين همه قدرتهاي عظيم اتمي و هيدروژني و کبالت و
فانتوم و امثال اينها در دنيا دارد؛ از چه کسي شكست ميخورد؟ از دست خالي و شكم
گرسنه ،اما روح مؤمن _ از اين شكست ميخورد .اين است که بايد اين شكم گرسنه
بماند ،اين دست خالي بماند ،اما اين دل نيز بايد از ايمان خالي باشد ،اگر چه بعداً
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مقالهاي ،چيزي به او بدهيم و سيرش کنيم ،به اسم بيطرفي علمي ،به اسم اينكه قرن ما،
قرن تجزيه و تحليل ،واقعيتنگري و واقعيتنگاري است ،قرن عقيده نيست ،عقيده مال
گذشته است ،عقيده مال کهنههاست ،مال دورههاي احساسي و اشراقي و عرفاني است،
و اگر علم در خدمت ايمان قرار بگيرد منحرف ميشود« .واقعيت»؛ بله ،معلوم است که
واقعيت چيست ،واقعيت همان چيزي است که االن علم بيطرف ساخته و آن ،علمي
است که عالمش ،از کالس که ميآيد بيرون ،از کالس فيزيك و از کالس شيمي که
فارغ التحصيل ميشود ،ميگويد بنده بيطرفم ،ايدئولوژي ندارم .
سرمايهداري از انگليس ميآيد ،چند تا سرمايهدار از امريكا ميآيند ،چند تا از
فرانسه ،چند تا از افريقا ،چند تا از روسيه و چند تا از يك جاي ديگر ميآيند و آقا را
به حراج ميگذارند و هر که پول بيشتر بدهد آقا را براي خودش برميدارد .آقا هم
ميگويد من پيش شما ميآيم .هر جا که پول بيشتري بدهد ما نوکر او هستيم ،من اهل
علم و بيطرفم ،هر کجا که آخورم آبادتر باشد ،همانجا وطنم است و همانجا ،جاي
انجام مسئوليت و رسالت علميام است .اينجا در خدمت سرمايهداري قرار ميگيرد،
آنجا در خدمت «سوسياليسم»؛ آنجا در خدمت فاشيسم ،آنجا در خدمت چومبه؛ «فرقي
نميکند براي ما ،ما بيطرفيم .علم ،امروز به بيطرفي رسيده است ،دوره ايدئولوژي و
ايمان گذشته»!
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اما ايدئولوژي ،در يك تعريف عبارت است از :ايمان آگاهانه به«چگونه بايد باشدِ»
وضع موجود .وضع موجود چه؟ هر چه؛ به هر حال ايدئولوژي توجيه ميکند من،
گروهم ،طبقهام ،ملتم ،منطقهام و بشريتم ،که نوعيتم است ،در چه وضعي هستيم ،در
کجا هستيم ،در چه مرحله زماني هستيم ،در چه مرحله تاريخي هستيم و نسبت به
جبههگيريهاي گوناگون ،در چه وضع و چه موقعيتي قرار داريم .ايدئولوژي انساني،
طبقاتي ،ملي و گروهي ميتواند به همه اينها جواب بدهد .اين ،ايدئولوژي است .

ايدئولوژي ،شاخصه روشنفكر است
چگونه انسان به ايدئولوژي ميرسد؟ و چه کسي به ايدئولوژي ميرسد؟ همانطور
که گفتم ،فيلسوف ايدئولوگ نيست ،عالم حتماً ايدئولوژي ندارد .بنابراين وقتي
فيلسوف يا فلسفه ،عالم يا علم را حبس کرديم و گفتيم ايدئولوژي غير علم است ،غير
فلسفه است ،خودبهخود بدين نتيجه ميرسيم که ايدئولوژي ،يك آگاهي خاص و ويژه
انساني است که هر کس ميتواند داشته باشد .عالم يا عامي ،تحصيلکرده يا
تحصيلنكرده ،اشرافي يا غيراشرافي ،هر فردي و در هر مرحلهاي از فرهنگ ،از علم ،از
نبوغ ،ميتواند آگاهي ايدئولوژيك داشته باشد .
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اينجا ،يك تعريف ديگر و يك اختالف حساس و مهم ديگر هم روشن ميشود و
آن اين است که ايدئولوژي ،شاخصه گروهي است از جامعه که اسمش روشنفكر
است .بنابراين روشنفكر ،که ما به کساني اطالق ميکنيم که با مغزشان کار ميکنند ،و
کارگر مغزي هستند ،انتلكتوئل ميباشند ،تحصيلکردهاند ،دانشجو و فرهنگي و استاد و
معلماند ،اين غلط است .اينها انتلكتوئل هستند ،اما ممكن است روشنفكر نباشند.
انتلكتوئل ممكن است عالم باشد ،نويسنده باشد ،جامعهشناس باشد ،اما ايدئولوژي
نداشته باشد ،بلكه ابزار دستي باشد در خدمت يك قدرتي يا اينكه در خدمت شكم
خودش و خانوادهاش _ مرد خانه باشد .بعضيها هستند که «کد مرد»ند :همه رسالتش
از محل کارش تا آشپزخانه نوسان دارد ،اين همه جهانبينياش است .اين شخص
ممكن است عالم باشد ،ممكن است تحصيلکرده باشد ،انتلكتوئل هست ،اما روشنفكر،
جبراً نيست؛ روشنفكر شاخصهاش ،انساني است که داراي ايدئولوژي آگاهانه 1است؛ و
به اقتضاي داشتن ايدئولوژي و آگاهي طبقاتي ،آگاهي اجتماعي و آگاهي خاص
زندگي و راه مشخص براي عمل و زيستن و انديشيدن و ايدئالهاي مشخص ،بهعنوان
فلسفه زندگي ،پيدا ميکند و در برابر ،همه اين آگاهيها او را متعهد ميسازد .و اين

 . 1آگاهى را به خاطر يادآورى اضافه مى کنم واال ايدئولوژى نمى تواند غيرآگاهانه باشد ،چون در اين صورت سنت
است.
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تعهد به اندازهاي سنگين است که او را از مرحله وابستهشدن به زندگي فردي ميکَند ،و
عاشق مجاهد و فدايي ايدئالهاي ايدئولوژيش ميکند .و اين ،شاخصه ايمان است ،و
روشنفكر چنين کسي است .روشنفكر در تاريخ بشر عبارت بوده از همه کساني که
آگاهي خاصشان تبديل به حرکت جامعه و هدايت تودههاي زمان خودشان شده است.
اين است که ميبينيم ارسطو فيلسوف است ،اما حرکت ايجاد نكرده ،هدايت به قومش
نداده است؛ افالطون ميبينيم فيلسوف است ،مكتب ايجاد کرده _ برخالف ارسطو _
اما هيچ حرکتي ايجاد نكرده است ،نهضت ايجاد نكرده ،نظام طبقاتي را عوض نكرده
است .بطلميوس عالم است ،فيزيكدان است ،آگاهيهاي علمي دارد ،اما کوچكترين
تأثيري روي سرنوشت جامعه خودش نداشته ،بهطوري که اگر مردم آتن هزار تا مثل
ارسطو و افالطون و بطلميوس داشتند ،وضع زندگي مردم بدتر بود ،چون آنها فقط
مصرفکننده بودند ،بايد هي ميدادند و اينها ميخوردند و حرف مفت ميزدند .و
کسي که باري از روي دوش بردهاي در آتن بردارد ،نه فيلسوف بود ،نه عالم؛ بايد کس
ديگري ميبود؛ روشنفكري ميبود ولو يك برده ،يك عامي ،يك ايدئولوژي بدين
حرفها ميپردازد ،اما ارسطو بدين ميپردازد که وقتي خلقت خلق شد ،ماده اولش چه
بوده؛ دنبال اين ميگردد؛ برو پيدا کن !
اين است که ميبينيم در طول تاريخ ،پيامبران نه جزء فيلسوفاناند ،نه جزء علما و نه
جزء هنرمندان ،اما جزء عوام هم نيستند .اينها ،نه تنها جزء عوام نيستند ،بلكه کساني
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هستند که تاريخ عوض ميکنند ،تاريخ ميسازند ،جامعه عوض ميکنند ،جامعه
ميسازند ،انقالب ميکنند و ميسازند .حرفي [است] که نميدانم چه کسي ساخته و هر
کس ساخته چه زيبا و سمبولگونه (خيلي از اين حرفها سمبوليك هست که چون به
دست عوام افتاده خيال کردهاند يك واقعيت عيني است؛ بعد روشنفكر و نيمهروشنفكر
هم باورش نميشود ،واال خيلي معني دارد) ميگويد« :پيامبر اسالم که متولد شد،
آتشكده فارس فرو مرد ،و کنگره قصر انوشيروان در مدائن فرو شكست و درياچه ساوه
خشكيد» .اينها سه سمبول زر و زور و فريب مذهبي است که با پيداشدن يك مرد،
ميميرد .اين کيست؟ اين مسيح کيست؟ ابراهيم کيست؟ ابراهيم نه فيلسوف است و نه
دانشمند محترم ،هيچي نيست ،يك شاگرد نجاري بوده ،عمويش يا پدرش بت
ميتراشد ميدهد دست بچه ،او هم ميآيد توي کوچه ميفروشد ،بعد هم چوپان
ميشود .و بعد ميبينيم ،بزرگترين نقش را در سرنوشت تاريخ مشرق زمين بازي
ميکند و بعد حتي مغرب زمين .
بعد از او و براساس فكر او ،موسي را ميبينيم ،يك فرد رهاشده از خانوادهاش است
و وابسته به قوم منحط و اسير و ذليل اسراييل .بعد ميآيد مثل يك خانهشاگردي ،يك
بچه سرراهي ،در کاخ فرعون تربيت ميشود .و بعد از آنجا فرار ميکند و نميداند به
کجا فرار کند .ميآيد بهعنوان شاگرد ،چوپاني شعيب ميکند .و بعد با يك چوخه
پوستي پشمينه و يك چوبدستي گرهدار ،مبارزه خودش را با فرعون و قارون و بلعم _
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سه قدرت مذهب ،حكومت و مالكيت ،که سه قدرت هميشگي تاريخ است _ آغاز
ميکند و پيروز هم ميشود .
مسيح هم به دنبال آن ،بزرگترين تغيير دهنده تاريخ انسان در کره زمين است،
همين بچه ،خط هم نداشت ،سواد هم نداشت ،کتاب هم نخوانده بود ،فيلسوف و اين
حرفها هم نبود؛ کودك يتيمي است ،بيسرپرست و بيپايگاه اجتماعي ،يك ماهيگير
بيکس و کار گمنامي در کنار بحر احمر؛ ميبينيم تاريخ بشررا عوض ميکند و
تمدنها ميسازد .
ايمان همواره قدرتها را در هم ميشكند ،هر چند که ايمان در دل هر فرد ضعيفي
و آن قدرتها در دست هر پايگاه نيرومندي .اين رابطه جبري است .به قول قرآن چه
بسياري از گروههاي کوچك که بر گروههاي بزرگ غلبه کردهاند .اين قانون است،
جبر الهي است يا جبر تاريخ است _ فرقي نميکند _ و اين است که در قرآن نويد داده
ميشود که ،خداوند منت گذاشته است بر گروهي که به ذلت و ضعف 1در تاريخ
گرفتارشده اندکه آنها را نه تنها نجات بدهد بلكه آنها را وارث زمين و پيشواي زمين و

 . 1خداوند در قرآن به جاى کلمات استعمار و استثمار و استحمار ،کلمه استضعاف را آورده ،يعنى ضعف گرايى ،به
ضعف دچار کردن يك طبقه چه ضعف ملى ،چه ضعف سياسى ،چه ضعف اقتصادى ،چه ضعف شعورى و فكرى به معناى
اعم .در نظام و رژيم استضعاف  -در هر شكلش  -مردم قربانى استضعاف هستند.
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زمان گرداند ،رهبري به دست اينها ميافتد ،با چه قدرتي؟ معجزه غيبي ميخواهد
بكند؟ نه ،سالح ميخواهد بدهد؟ نه ،ايمان .الزمه و اقتضاي پيروزي بر قدرت ايمان،
آگاهانه ،يعني ايدئولوژي است؛ و [اين قدرت] ،هر چه جهانگيرتر و خشتر ،در برابر
ايدئولوژي خاضعتر و ذليلتر است .چيزي که در حد معمولي و نسبيتش ،نسل امروز به
چشم ميتواند ببيند که چگونه ايمان برقدرتهاي بزرگ جهان پيروز ميشود و در
برابر کساني که قرنها بر سرنوشت آنها مسلط بودند سرنوشت ميسازد .و ملتهايي
که به ضعف و پستي و بدبختي قرنها دچار بودند و نامزد و مشهور ذلت در تاريخ
بودند ،ناگهان ،با يك ايمان آگاهانه برشوريدند ،و ميبينيم که ايمان و ايدئولوژي،
معجزهگر و مسيح همه قرنهاست؛ بر جنازههاي يك ملت ،بر جنازههاي يك مردم و بر
جنازههاي يك قوم ،يك روح مسيحايي ميدمد و مثل يك صور اسرافيل ،قبرستانهاي
تاريخ را برمي شوراند و يك قيام و يك محشر ،يك قيامت ايجاد ميکند ،چه کسي؟
روشنفكر ،يعني کسي که ايدئولوژي دارد .
در طول تاريخ تا عصر خاتميت ،نبوت نهضت ايدئولوژيهايي بوده که به نام
مذهب و در شكل مذهب و براساس وحي ،جامعه بشري را به هدايت ميکشانده و به
هدايت ميبرده ،و رهبران همه اين ايمانها امي بودند ،از ميان توده بودند ،از چوپانها
بودند و از محرومترين کارگران صنعتي که در گذشته قرباني نظامهاي حاکماند .اينها
هيچ کدام فيلسوف ،هنرمند ،دانشمند ،عالم ،فيزيكدان يا اديب نبودند .خود عربستان را
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نگاه کنيد :در اين زمان هفت تيپ آدم برجسته بوده که پيغمبر جزء هيچ کدام نبود:
تاجر ،که پيغمبر اسالم نبوده؛ شاعر نبوده؛ زبان خارجيدان ،نبوده؛ خارجديده نبوده؛
حكيم ،1نبوده؛ از قصاص (يعني ادبا) و حكايتگران نبوده .کي بوده؟ يك امي که
خواندن و نوشتن هم بلد نبوده است .اين شخص را ميبينيم که يك مرتبه نجاتدهنده
قوم خودش ،نجاتدهنده نسل خودش ،نجاتدهنده زمان خودش ،و نجاتدهنده طبقه
خودش ميشود و پيامآور بشريت !
در طول تاريخ ،مظهر ايدئولوژي ،اميها ،روشنفكران غيرفيلسوف و غيرعالم بودند
که از ميان توده سر ميزدند :همچون برقي که از سنگ ميجهد ،انديشهها را آگاه
ميکند ،شور و هيجاني و حرکتي در يك عصر مرده ،يك قرن بيرمق ايجاد ميکند،
تپش و خون حيات و حرکت در رگهاي يك مرده ،يك انديشه ،يك مذهب ،يك
سنت ،جاري ميکند ،سرنوشت عوض ميکند ،تقدير تاريخي را تغيير ميدهد ،تاريخ
را به شكل ديگري ميراند و خودش هدايت ميکند ،و همه کساني را که زمامدار
انديشه او ،مذهب او بودند ،همه را کنار ميزند و خودش حاکم و سازنده و آفريننده
سرنوشت خود ميشود .

 . 1کسى که تيراندازى و شكار و شنا مى دانسته.
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اينها از توي توده سر ميزدند ،در صورتي که حكما ،فالسفه و هنرمندان هميشه
حاشيهنشين و بلهقربانگو و توجيهکننده و سرگرمکننده قدرتهاي حاکم بودهاند .
ايدئولوژي روشنفكران پيش از خاتميت ،يعني پيغمبران ،در متن توده و متن رنج
توده تشكيل مييافته ،بهصورت يك پيام يا بهصورت يك نهضت يا بهصورت تكميل
و ادامه يك پيام قبلي ،و به هر حال ،توده خاموش و به ذلت تمكينکرده و ناآگاه را
ميشورانده است .و بعد از خاتميت ،آگاهان و روشنفكران از ميان کارگر ،دهقان ،يك
فرد محروم ،بيسواد ،عامي ،دانشجو ،دانشمند ،استاد ،فيلسوف و يا عالم [بوده اند]،
چون ايدئولوژي خطاب به همه قشرهاست و بيشتر خطاب به متن توده است .
اين است که ،تحصيلکردهها ممكن است آغازکننده خوبي باشند ولي پاياندهنده
و عملکنندهها همواره در ايدئولوژيها ،تودهها هستند .اين است که بعد از خاتميت،
نهضت روشنفكران نهضت افرادي بوده از ميان توده و از ميان افراد ساده که با معجزه
ايدئولوژي ،دگرگونکننده سرنوشت خودشان و انجام دهنده مسئوليت آگاهاننده
روشنفكرانه انساني خودشان بودهاند .و اينها ممكن است همه ما باشيم ،الاقل بهعنوان
آغازکننده .و اين ايدئولوژي ،که خطاب به همه ماست و مسئوليت انساني ماست ،بايد
خودمان قاعدتاً انتخاب کنيم .بنابراين نسل روشنفكر ما نميتواند ،نه مقلد ايدئولوژي
غربي باشد _ همچنان که کاالهاي ديگر بسته بندي شده صادر ميشود ،او هم
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کاالهاي فكري و ايدئولوژيك را صادراتي بگيرد و بخورد و مصرف کند _  ،چون
ايدئولوژي خاصيتش انتخاب آگاهانه است ،و نه ميتواند در برابر سنت کهنه و سنت
قومي تاريخي خودش تمكين کند که باز مذهب سنتي است و ايمان ايدئولوژيك
نيست .
اين است که ،خود بايد در ميان تحميل غربي و وراثت تاريخي خودم ،در اين لحظه
که االن هستيم ،دست به انتخاب بزنم ،چگونه؟ با بينش و تجربه جهان امروز و
ايدئولوژيهاي امروز ،از عناصر و موادي که در متن فرهنگ و مذهب سنتي خودم
هست ،عناصر ايدئولوژي آگاهانهام را پيدا کنم ،استخراج کنم ،و براي اين عصر
بيرمقم و نسل بيايمانم ،ايمان آگاهانه تازه بيافرينم .
و بر اساس است و در اين جستجو است که من اسالم را يافتهام .
نه اسالم فرهنگ را که عالم ميسازد،
که اسالم ايدئولوژي را ،که مجاهد ميپرورد؛
نه در مدرسه علما،
و نه در سنت عوام،
که در ربذه ابوذر!
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سئوال:
 .1رابطه يك ايدئولوژي با مسائل عيني مكاني و زماني يك جامعه؟
 .3چه قوانيني بر يك ايدئولوژي حاکم است؟ و يا چه قوانيني بر يك ايدئولوژي
در روند تحولي (تكاملي) خود و از ديدگاه ديگر در پروسه تحققش در جامعه حاکم
است؟
 .2ظرفيت تطبيق يك ايدئولوژي با شرايط خاص هر جامعه؟ و اصوالً آيا موارد
خاصي وجود دارد که در همه جوامع و فرهنگها با اختالف اندك يكسان باشد؟ اگر
يك ايدئولوژي بتواند تا اين حد تغيير کند و ظرفيت تطبيق داشته باشد از اصل آن چه
باقي خواهد ماند؟ (چنانکه اکنون از اشكال گوناگون مارکسيسم).
جواب  1و  3و :2
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طرح اين سؤالها يك مسئله اساسيتري را به ذهن ميآورد و آن اينكه چنين
مينمايد که اساساً در تعبير و تلقي «ايدئولوژي» دچار يك اشتباه شدهايم و اين اشتباه
همان است که غالباً در ذهن روشنفكران دنياي سوم  -که در عين حال بهشدت نيازمند
يك ايدئولوژي نو هستند  -وجود دارد و آن دستيافتن شتابزده به يك وسيله است
که بتواند آنها را در دستيافتن به اهداف سياسي ،اجتماعي ،انقالبيشان بهمثابه يك
«رساله عمليه» يا يك «آييننامه راهنمايي» ياري نمايد .البته با چنين تلقياي اين سؤالها
پاسخش روشن است :يك ايدئولوژي در اين صورت عبارت است از دگمهايي که
براساس وضع و شرايط خاص موجود شكل گرفته است و بنابراين بههمان اندازه که
عيني ،واقعي و سازگار با مسئوليت عملي موجود است در نظام ديگر ،زمان ديگر و
مرحله ديگر پير ميشود ،پوچ ميشود و اساساً بيجا و بيمعني .و در آنجا بايد در
جستوجوي يك ايدئولوژي ديگري متناسب با زمان و مكان بود؛ در اين صورت
ايدئولوژي ميشود تصويبنامههايي که هر روز همچون مد و همچون مقررات يا
همچون مجموعهاي از اقدامات مصلحتي که يك گروه متعهد براي رسيدن به اهدافشان
خلق يا انتخاب ميکنند؛ و بهميزاني که شرايط دگرگون ميشود آنها نيز از محتوا خالي
ميشوند .در اين صورت است که عدم انطباق يك ايدئولوژي در زمانهاي مختلف،
پيرشدن يك ايدئولوژي ،بيمحتواشدن يك ايدئولوژي و يا ضرورت دستيافتن و يا
آفريدن يك ايدئولوژي تازه قابل طرح است .اما اشكال اين است که اصوالً ايدئولوژي
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اين نيست .بهترين تعريف ايدئولوژي اين است که اساساً «ايدئولوژي ادامه غريزه است
در انسان» .غريزه ،مجموعه قوانين و کششهايي است که رفتار موجود زنده را و نيز
رشد ،تكامل ،توليد ،بقا نوعي و بهطور کلي زندگي او را تأمين ميکند .اما در انسان
بخشي از اين زمينهها به خودآگاهي و اراده وي واگذار شده است .بنابراين در آنجا که
غريزه به پايان ميرسد براي هدايت انسان ايدئولوژي آغاز ميشود .بر چه اساسي
ايدئولوژي انتخاب ميگردد؟ سير تكاملي انسان بيشك با سير تكامل ايدئولوژي او
هماهنگ است ،اما تكامل ايدئولوژي در عين حال که تغيير و تحول ايدئولوژي را
اعتراف دارد هرگز به اين معني نيست که هر روز يك ايدئولوژي تازهاي را يا در
شرايطي يك ايدئولوژي متناسبي را انتخاب کنيم ،بلكه تكامل اساساً بهمعني «تحول» و
در عين حال «استمرار» است؛ استمرار هم حرکت است و هم ثبوت .هر روز به جايي
پريدن بهمعناي تكامل نيست ،بلكه اين خود آفتي است براي تكامل .انسان داراي
اهداف و ايدئالهاي ثابتي است که ثبوت آن از ثبوت وجودي وي سرچشمه ميگيرد؛
اينهاست که ايدئالهاي نوعي انسان نام دارد .حتي خود مارکس نيز بدان معترف است
آنجايي که از انسان نوعي سخن ميگويد .اگر امروز ما شعري را که از چهار هزار و
هفتصد سال پيش شاعري از الگاس در بينالنهرين گفته است ،يا حماسه گيلگمش را و
يا شعري از لوپي را در چين ميخوانيم و با او تفاهم و تجانس و آشنايي و خويشاوندي
احساس ميکنيم و اگر در ايدئالها و ارزشهاي انساني امروز خويش شباهتي با آنچه
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هزاران سال پيش در ميان اقوام ديگر و ملل و فرهنگهاي ديگر وجود دارد حس
ميکنيم ،بهخاطر وجوه اشتراکي است که ميان ما و ايشان وجود دارد.در عين حال
تاريخ نظامها ،زبانها ،نژادها ،توليد و مصرف ،روابط اجتماعي و توليدي و حتي مفاهيم
ذهني ما تغيير يافته است .مبناي اساسي يك ايدئولوژي را جهانبيني انسان ميسازد و
جهانبيني آميختهاي است از ارزشهاي وجودي انسان که با تلقي علمي آدمي از جهان
هماهنگي يافته است و توجيه ميشود و مجموعه آن جهانبيني ما را ميسازد که ايمان
ماست و اعتقاد ما .ايمان و اعتقادي است که وجودمان را در راه آن فدا ميکنيم،
ارزشي را ميآفريند و قداستي را که بر هستي ما حكومت مييابد ،و در اين صورت
چگونه ميتوان آن را بر اساس تغييرات و تحوالتي که در شرايط اجتماعي و روابط
طبقاتي و اوضاع سياسي پيش ميآيد کنار زد ،عوض کرد يا تغيير داد ،1مگر اينكه
اساساً به مفاهيم علمياي بر بخوريم که مبناي جهانبيني ما را از نظر منطق و از نظر
واقعيت علمي بيپايه کرده باشد ،يعني ريشه ايمان ما نسبت به ايدئولوژي ما قطع شود و
در اين صورت است که ما ميتوانيم به بطالن ايدئولوژي خود پي ببريم .در اين
صورت به جستوجوي ايدئولوژياي که به حقيقت استوار باشد برآييم و در اين

 . 1البته اين به آن معنى نيست که جهان بينى ما تحت تأثير محيط اجتماعى و شكل اقتصادى ما نيست ،هست اما تكامل
در مسير آزاد شدن روزافزون آن از اين شرايط و انطباق آن با علم در حرکت است.
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صورت تغيير ايدئولوژي و تعويض آن نه تنها مجاز است بلكه يك وظيفه انساني است،
کاري است در راه حقيقتجويي انسان .اما اينكه يك ايدئولوژي يك زمان حق بوده
است و امروز چون زمان تغيير کرده است بايد آن را کنار زد و يك ايدئولوژي متناسب
با زمان گرفت ،اين حرفي است که بيشتر از مديستها اقتباس شده است و در اين
صورت ما را به ورطهاي از نوعي اپورتونيسم افتادهايم ،در صورتي که اساساً انساني که
به ايدئولوژي ميانديشد ،انساني است به ارزشهاي ثابت آدمي وفادار ،استوار و
متعصب .ايدئولوژي مصلحتي و مصنوعي که بر اساس شرايط و اوضاع و احوال
اجتماعي و اقتصادي ،سياسي انتخاب شده باشد ممكن است واقعاً براي لحظاتي و يا
براي زمان محدودي در يك محدوده مكاني بهدردخور باشد ،اما هرگز ارزش آن را
که آدمي براي آن آسان بميرد ،ندارد .ما خرافههاي بسياري را نيز سراغ داريم که در
اوضاع و احوال خاصي و در زمان خاصي بيش از حقيقت ميتواند براي رسيدن به يك
هدفي نقش داشته باشد .من فكر ميکنم که در ذهن کساني که چنين سؤالي برايشان
بهوجود آمده ،نوع مسئوليت يا استراتژي و اهداف استراتژيك که برحسب زمانها و
نظامها متغير است با ايدئولوژي مشتبه شده است.
سؤال  :4همانطور که در يك مرحله از رشد تكاملي انسان مذاهب موجود بهعلت
ضرورتي که براي ادامه تكامل انسان داشتند و در دوره خود انقالبي بودند اکنون که
نقش انقالبي خود را از دست دادهاند آيا ميتوان نتيجه گرفت که انسان ميتواند بدون
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مذهب راهگشاي سعادت و تكامل خود باشد ،چنانکه در ابتداي خلقت بدون مذهب
تكامل مييافت؟
جواب  :4نيمه اول سؤال با تاريخ مذهب و شناخت علمياي که از مذهب داريم
مغاير است .از اين سؤال چنين برميآيد که سؤالکننده پيدايش مذهب را ويژه يك
زمانه خاص از تاريخ انسان تلقي کرده است ،در صورتي که هر کسي کوچكترين
شناختي نسبت به تاريخ مذهب دارد ،چنين حرفي را نزده؛ کدام زمان است که انسان
وجود داشته باشد و مذهب نداشته باشد و کدام جامعهاي را بيمذهب در طول تاريخ
انسان ،پيش از تاريخ و بعد از آن ،سراغ داريم؟ البته اين هست که مذاهب بزرگ مثل
بودايي ،مثل مذاهب ابراهيمي ،و زرتشت معاصر هماند و البته به خاطر شرايط اجتماعي
و تاريخياي است که انسان در آستانه تمدن شهري قرار گرفته است .اما مذهب
بهعنوان نوعي جهانبيني ،گرايش و بينش و روح خاص انساني ،هرگز يك تاريخ
مشخص نه تنها ندارد بلكه با پيدايش نوع انسان در زمين همزمان است.
اما بخش دوم سؤال که اين مذاهب در دوران خود انقالبي بودهاند و اکنون چون
نقش خود را از دست دادهاند به اين فكر بيفتيم که اساساً بدون مذهب بتوانيم راهي
براي سعادت انسان باز کنيم ،قبالً اين سؤال را طرح ميکند که بايد ديد چرا مذاهب
انقالبي در طول زمان به انحطاط و جمود و غيرانقالبيبودن دچار شدهاند؟ اگر واقعاً
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قبول داريم که مذاهب انقالبي بودهاند و پس از پيدايششان در دوران بعد تحت تأثير
عوامل غيرمذهبي دچار انحطاط و ارتجاعي شدهاند که با جنس و ذات و فلسفه پيدايش
و آرمان نخستينشان متناقض بوده است ،بنابراين بايد به اين انديشه بيفتيم که قبل از
آنكه آن را رها کنيم و راه ديگري را تجربه کنيم که بدون مذهب انسان به سعادت
برسد ،درستترين راه اين است که عوامل انحطاط مذاهب را بجوييم و با آن عوامل
مبارزه کنيم و بكوشيم تا مذاهب نقش انقالبي خويش را که در پيدايش خود داشتهاند،
بازيابند وگرنه دشمنان انقالب که در تاريخ بر مذهب ،يعني بر انسان ،پيروز شدهاند با
رهاکردن مذهب بهوسيله روشنفكران ،امروز موفقيت جديدي به دست خواهند آورد.
اگر در طول تاريخ ميبينيم که علم منطق ،تفكر مذهبي ،عقلي و فلسفه ،ادبيات و هنر
ابزار دست زور ،ظلم ،استثمار و اشرافيت است آيا بايد در جستوجوي آن باشيم که
هنر و فلسفه و تعقل و منطق و علم را رها کنيم و راه تازهاي براي تكامل انسان بجوييم؟
وانگهي اين حرف که براي سعادت ،مذهب را رها کنيم و به ياري علم و اقتصاد به او
سعادت ببخشيم ،عقل را در آموزش و پرورش جانشين خدا سازيم و يك اخالق علمي
و عقلي را بريده از زيربناي خداپرستي پيريزيم ،الاقل بهاندازه دو قرن کهنه شده است.
وانگهي اين تزي است که پيشقراوالن روشنفكري بورژوازي طرح کردهاند و نتيجهاش
اخالقي است که امروز در جوامع مدرن غربي رو به توسعه ميرود و توليدهاي
اضافياش نيز بهسوي ما سيلآسا صادر ميگردد و گذشته از آن ،اين نيز زاييده فكر
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

129

ايدئولوژي 3

سادهلوحانه قرن نوزدهم است که با حل مسائل اقتصادي همه مسائل انساني خودبهخود
رفع ميگردد.
سؤال  :5چگونگي تولد ،کودکي ،بلوغ ،پيري و مرگ يك ايدئولوژي؟
جواب  :5نيمه اول در آغاز جواب داده شد .اگر ايدئولوژي عبارت باشد از راه حل
يك مشكل زماني و مكاني محدود ،بيشك در آغاز جوان ،نيرومند ،فعال و پس از
رسيدن به هدفش منتفي ميشود ،ميميرد ،و يا بهصورت دگمهاي سنتي و موروثي
بيمعني ميماند و بعد مدتها ممكن است در همين حالت جمود بماند و کمکم از بين
برود .اين است که حيات او بهميزان واقعيتي که موجب پيدايش آن شده است وجود و
بستگي دارد .اما در مرحله بعدي ،اينكه هر ايدئولوژي با مجموعه نهادهاي منسجم خود
بستگي دارد ،درست است؛ به اين معنا که صاحبان يك ايدئولوژي نميتوانند هر روز
در هر شرايطي با انطباق و تطبيق زورکي يا مصلحتي ايدئولوژي خود با يك سيستم
حاکم يا مد به زندگي ادامه دهند ،اما اينكه اجتهاد که مثالً ويژه اسالم است و
ديكتاتوري پرولتاريا که ويژه مارکسيسم ،هيچکدام نميتوانند از يكديگر چيز بياموزند،
اين دعوت به نوعي تعصب است .تكامل يك ايدئولوژي در ذهن آدمي و در تحقق
خارجي آن موکول به آموزش دائمي آن است ،آموزشي که هر ايدئولوژي از
ايدئولوژيهاي ديگر و نيز از علوم ،تجربيات و از ابتكارات ديگر و از همه پديدههايي
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که زاييده تكامل اجتماعي يا فكري يا علمي انسان است فراميگيرد .چرا جز اسالم
ديگران نتوانند از اجتهاد اسالمي چيزي بياموزند؟ آيا در صد سال اخير شاهد نيستيم که
مارکسيسم بهخاطر اجتهاد زنده است؟ آيا تكيه غيرمارکسيستياي که لنين در انقالب
اکتبر بر اصالت رهبري سياسي ميکند ،اجتهادي در مارکسيسم نيست و يا تكيه
انحصاري که مائو در انقالبيبودن دهقان در چين ميکند اجتهاد تازهاي نيست؟ اجتهاد
تيتو و اجتهاد کاسترو که ميگويد «من مارکسيسم را بدون تجديدنظر نميتوانم
بفهمم» .امروز که احزاب اروپاي غربي حتي علناً ديكتاتوري پرولتاريا را حذف
ميکنند در حالي که از اصول مارکسيسم است ،اجتهاد را تا مرحله بدعت نيز پيش
بردهاند ،و بنابراين چرا اسالم نتواند از تجربيات انقالبي انسانهاي ديگر و مكتبهاي
ديگر در مسير ايدئولوژيك خود براي رسيدن به اهدافي که ايدئولوژي وي آن اهداف
را طرح کرده است استمداد جويد .اين بههمان اندازه که علمي و تكاملي است بههمان
اندازه نيز اسالمي است .اما اينكه در اين صورت از اصل اين ايدئولوژي چه باقي
ميماند ،بايد اين سؤال را در نحوه انتخاب و اقتباس يك ايدئولوژي از تجربيات
ديگران جستوجو کرد .اگر آنچه اقتباس ميشود و آنچه از ديگران آموخته ميشود
مغاير با اهداف آن ايدئولوژي است و مبتني بر تغيير در جهانبيني و تغيير در ارزشها و
تغيير در ايدئالهاست که بيشك از ايدئولوژي چيزي باقي نميماند و اين همان است
که نامش «بدعت» است .اما اگر در مسير اين ايدئالها و براي تعيين بهتر جهانبيني ،اين
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آموزش صورت گيرد نه تنها از ايدئولوژي چيزي کم نميشود که ايدئولوژي در مسير
تحول زمان تحقق کاملتري پيدا ميکند تا اينكه چيزي نياموزد و فقير و منجمد و
محدود بماند و اينكه مثال آورده شده است که امروز از مارکسيسم چيزي باقي نمانده
است اين نيز نوعي قضاوت افراطي است .از مارکسيسم ،آنچه باقي مانده است در
اشكال گوناگونش عصارههاي اساسي است که مارکسيسم بر آن بنا شده است؛ آنچه
تغيير يافته است اشكال گوناگون تحقق آن است که در قرن نوزدهم بيان ميشد و
طبيعي هم بود که در تغيير شرايط زماني و بهخصوص مكاني اين اشكال تغيير و تنوع
يابد .در اينجاست که ما به اصل «وحدت و تنوع» در يك ايدئولوژي ميرسيم ،وحدتي
که جوهر اساسي ايدئولوژي را ميسازد و بر اساس ايدئالها و آرمانها و جهانبيني آن
مبتني است و تنوعي که بر اساس تحقق عيني آن در شرايط مكاني و زماني متنوع
استوار است.
سؤال  :6اگر يك ايدئولوژي بخواهد براي يك مدت زماني طوالني و براي همه
جوامع راهگشا باشد (يعني همان ظرفيت تطبيقي) مجبور است که قوانين خود را بر
اصول بسيار کلي قرار دهد (که امروز حق در آن ميگنجد و فردا باطل) و براي اينكه
همواره اين ايدئولوژي براي استقرار حق و عدالت باشد و همچنان در گذشت زمان
زنده بماند ،نميتواند در امور جزئي وارد شود که خصوصيت آنها کاربرد فوقالعاده
زماني خاص و کهنهشدن در مرحله بعدي است؛ ولي اصوالً هدف و نقش اصلياي که
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ايدئولوژي در رابطه با آن ارزش دارد راهگشابودن و راهنمابودن نهايي در موارد جزئي
و زماني خاص است ،بهفرض که مسئله اجتهاد زماني مطرح شود (که اهم ضوابط براي
رسيدن از موارد کلي فوق به امور جزئي و زماني خاص است که مجتهد از قرآن
کمك ميگيرد و در طول زمان تغيير نميکند و اجتهاد را بياثر و پوك نميسازد،
چنانکه ميبينيم شده است) ،و همچنين ضوابطي مجتهد را به ما ميشناساند و اصوالً او
با کسب ويژگيهايي که مشخص شده مجتهد ميشود؛ آيا در اين ضوابط و ويژگي
بهطور کيفي و اساسي در طول زمان نبايد تجديدنظر کلي کرد تا که اصل اجتهاد
انقالبي بماند يا اينكه اساساً از شكل افتادن اجتهاد نيز خود معلول علت ريشهايتري
است؟
جواب :6
درست برعكس ،اگر يك ايدئولوژي به جزئيات تكيه کند ،ايدئولوژي نيست،
قوانين و مقررات و تصويبنامهها و آييننامههاي رانندگي است که با تغيير بسيار
اندکي از محتوا خالي ميشود .درست است که اگر يك ايدئولوژي بر اين جزئيات
خود را مبتني کرده باشد روشنتر ،مشخصتر و تكليف طرفداران آن نيز معينتر است
اما ايدئولوژي نيست .مارکس که به طبقه کارگر تكيه ميکند ،ميبينيم که تا پايش را
از مرز محيط جغرافيايي خود فراتر ميگذارد ،ديگر اين ايدئولوژي مشخصهاش احتياج
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به تجديدنظر دارد زيرا در چند کيلومتر آن طرفتر ديگر پرولتارياي صنعتي وجود
ندارد اين است که اين ايدئولوژي که خود را بر يك مبناي کامالً صريح جزئي و
مشخص بنا کرده است بايد در آنجا تجديد پايگاه کند و دهقانان را بهجايش بگذارد و
در جاي ديگر اصالً دهقان هم نيست و نظام قبائلي است (چنانکه در ظفار يا يمن) و در
آنجا نيز ايدئولوژي احتياج دارد که مبناي خود را عوض کند .پس ميبينيم که آنچه را
ما فضيلت ميدانيم براي ايدئولوژي ضعف و نقص آن است .اساساً ايدئولوژي همچون
علم بايد براساس قوانين کلي و براساس آرمانهاي ثابت انساني استوار باشد و اما انطباق
آن با واقعيتهاي موجود زماني و مكاني در يك جامعه خاص رسالتي است که بر
عهده روشنفكر آن زمان که در عين حال وابسته به آن ايدئولوژي است واگذار
ميشود .در اينجاست که يك ايدئولوژي يك کتابچه راهنمايي که افراد بخواهند از
روي آن راه يابند و گنج پيدا کنند نيست ،بلكه ايدئولوژي يك رابطهاي با انسان دارد.
انسان با داشتن يك ايدئولوژي همه چيز برايش روشن ،مشخص و همه تكاليف از
دوشش ساقط نيست ،بلكه بزرگترين نقش مثبت را نيز انسان آگاه متفكر خواهد
داشت و ايدئولوژي هرگز جانشين تعهد فكري ،علمي ،اجتماعي و اجتهادي انسان
نميشود .چنين تلقياي از ايدئولوژي تلقي يك مؤمن متعصب عامي است که بهجاي
فراگرفتن علومي که او را به شناخت مذهب و مباني اساسي مذهب هدايت ميکند يك
رساله علميه از يك مجتهد جامعالشرايط ميگيرد و هر مشكلي را که در زندگي دارد
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در صفحهاي از مسائل مربوط به آن جستوجو ميکند و جوابش را خيلي روشن،
صريح و قاطع پيدا ميکند .در حالي که روشنفكر در جستوجوي رساله عمليه نيست
گرچه ممكن است خود نويسنده رساله عمليه براي عوام باشد .اما اسالم بهجاي اينكه
بگويد کارگر صنعتي استثمار ميشود ،بهجاي آنكه بگويد دهقان در فئوداليته استثمار
ميشود ،و در نتيجه برده در نظام بردگي در اين ايدئولوژي نامي از خود نشنود و در
نظام بعد از بورژوازي و بعد از سقوط سرمايهداري ديگر حرفي براي گفتن نداشته باشد
بر يك اساس کلي تكيه ميکند و آن مبارزه با استضعاف است که همه عوامل
اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي و فرهنگي و غيرهاي است که به تضعيف ارزشها و
استعدادهاي انساني منجر ميشود .در اين صورت است که هر کس در هر نظام و زمان
خاص خودش بايد براساس اعتقاد ايدئولوژيك خويش و مسئوليتي که در مبارزه با
استضعاف دارد طبقه مستضعف خويش را تشخيص بدهد و در برابر آن احساس
مسئوليت کند و بنابراين استضعاف زمان خويش را اجتهاد نمايد .در يك جامعه
فئوداليته دهقان مستضعف است ،در يك نظام سرمايهداري صنعتي پرولتارياي صنعتي
مستضعف است و سرمايهداري رژيم استضعاف ،و در يك رژيم بردگي ،بردگي نظام
استضعاف و بردهها مستضعفاند و در يك رژيم استعماري يك ملت مستضعف است
و نفس استعمار رژيم استضعافي است و براي اين است که وقتي ايدئولوژي به يك
مسئله جزئي تكيه ميکند در رابطه ديگر دچار گمراهي ميگردد .چنانکه مارکسيسم
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را ديديم که بعد از جنگ بينالملل دوم در مبارزه کشورهاي دنياي سوم که يك
مبارزه ملي عليه استعمار بود ،دچار بالتكليفي و حيرتزدگي شد که حتي قبائل و
تودههاي بيسواد و فاقد فرهنگ و ايدئولوژي از آنها پيشتر رفتند و حتي غريزه انساني
از ايدئولوژي علمي آنان بهتر مسئوليت خويش را حس کرد و عمل نمود .زيرا در
حالي که مسئله رژيم استعماري مطرح بود آنان همچنان به نظام استثماري طبقاتي در
يك جامعه ميانديشند .اما اينكه گفته شده است که اجتهاد از کار افتاده است و اين
معلول پيرشدن خود اسالم است با واقعيت علمي و تاريخي منطبق نيست .اين حرف را
کسي ميتواند بزند که بهجاي شناخت سرنوشت تاريخي و عيني اسالم و مسيري را که
در بطن نظامهاي سياسي و طبقاتي طي کرده است فقط با ذهنيات خويش و کليات
فلسفي بازي کند .اگر اجتهاد ما از کار افتاده است بهخاطر آن است که ما از حرکت
بازماندهايم ،بنابراين همچنانکه ما حرکت را بايد ادامه دهيم ،اجتهاد را نيز بايد به
حرکت درآوريم .اجتهاد را عوامل ضدانسانياي که انسان را از تعقل و تكامل
بازداشتهاند و تمدن ما را و فرهنگ ما را به جمود کشاندهاند از کار باز داشته .اسالم پير
نشده است زيرا براي ايدئولوژي تعبيري که درست است غلطبودن يا درستبودن يك
ايدئولوژي است بنابراين اگر يك ايدئولوژي درست است پيرشدن برايش بيمعناست
و اگر غلط است در اوج غرور و جوانياش نيز بيپايه است .ايدئولوژي مانند علم است:
يك نظريهاي که از نظر علمي غلط است در آغاز جوانياش نيز غلط است و اگر
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درست است در حالي که طرفداري نيز ندارد درست خواهد بود .گاليله در هنگامي که
حرکت زمين را اثبات ميکرد فكر غريب و محكومي را ارائه ميداد در عين حال
درست .لوسيبيوس پيش از ارسطو به اتم معتقد بود و پس از ارسطو نفي شد و قرنها
گذشت تا دوباره نظريه او تحقق علمي پيدا کرد .آنچه در نظريات علمي يا در
جهانبيني فلسفي و يا در ايدئولوژي قابل تعبير است درستبودن يا غلطبودن است.
ميدانيم که در تاريخ نظريه ابوذر نابود شد و نظريه عثمان و کعباالحبار تداوم يافت،
تحقق و گسترش يافت  -حتي در ذهنيت تشيع .بنابراين ما بايد به تصحيح تاريخ
بپردازيم و بهعنوان مبارزهاي با عوامل سرمايهداري طبقاتي و بردهداري در حال و نيز در
تاريخ دست زنيم يا محكوم سرنوشتي بشويم که دشمنان ساختهاند .اگر مجتهد شيعي ما
فتوايي که ميدهد بهنفع عبدالرحمن بن عوف است و علي رغم نظر ابوذر ،اين نشانه
پيرشدن تز ابوذر است؟ يا نشانه آن است که نظام حاکم بر جامعه ما ،فرهنگ ما و فقه
ماست که ابوذر را پير کرده و عبدالرحمن را همچنان پس از قرنها جوان نگه داشته
است و بر تشيع و فقه شيعه نيز حاکم کرده است.
سؤال  :4در بحث قديم علم و مذهب اگر بپذيريم که اسالم با علم تناقضي ندارد در
اين صورت غير از بحث ماوراءالطبيعه آيا در ساير موارد اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي،
ايدئولوژيكي مارکسيسم را که بر پايههاي علمي شناخته شده قرار دارد (اگر مورد
ترديد بود ،اشكال نوين علمي آن را) ميتوان در اسالم مورد استفاده قرار داد؟ آيا هيچ
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وجهاشتراك و تفاهمي ميان اسالم و مارکسيسم در اين زمينهها وجود دارد؟ تا چه حد
سازگارند؟ کدامين نقطه اساسي اختالف و جدايي راه است؟ تا چه حد ميتوان در
تجزيه و تحليل مسائل اسالمي از شيوههاي مارکسيستي کمك گرفت؟ اگر استراتژي
متفاوت باشد آيا ميتوان از شيوههاي علمي يعني تاکتيك ايدئولوژي ديگر براي
پيشبرد و دستيابي به استراتژي سود جست؟
جواب  :4در مورد رابطه مارکسيسم و علم مسئلهاي است که برخالف آنچه در
سؤال آمده است هنوز حل نشده است .اگر واقعاً (آنچنان که تبليغ ميشود) مارکسيسم
بر مباني شناخته شده مبتني است اين سؤال پيش ميآيد که مباني علمي شناخته شده را
بورژوازي و سرمايهداري در جهان پديد آوردهاند يا الاقل در نظام بورژوازي است که
اين مباني علمي شناخته شده پديد ميآيد و چگونه است که پديدآورندگان اين علوم
مارکسيست نيستند و مارکسيستها هستند که از اين علوم براي يك ايدئولوژي خاص
استمداد ميکنند؟ بنابراين بهجاي اينكه بگوييم مارکسيسم بر مباني علمي شناخته شده
است بايد بگوييم که مارکسيسم ميکوشد که خود را براساس مباني علمي شناخته شده
تبيين کند و بنابراين ميزان توفيق آن مورد ترديد است و يا الاقل بر حسب توفيقي که
عالم مارکسيستي در اين انطباق بهدست ميآورد فرق ميکند .و اما اينكه رابطه اسالم و
مارکسيسم چيست و يا تا چقدر موارد اختالف يا اشتراك دارند ،اين بحثي است که
بسيار تكرار شده اما در عين حال که بسيار گفتهاند و بسيار هم شنيدهايم بد مطرح شده
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است .برخي اسالم را مكتبي بين مارکسيسم و سرمايهداري ،بين ايدئاليسم و ماترياليسم
معرفي کردهاند و يا از روابط اسالم با سرمايهداري و مارکسيسم سخن گفتهاند و
بهصورت ناشيانه ،مصنوعي و گاه مضحكي از وجوه اشتراکي ميان اسالم از يك سو با
مارکسيسم و از سوي ديگر با سرمايهداري سخن گفتهاند در حالي که اساساً
سرمايهداري موضوع اساسي زمان ماست که اسالم و مارکسيسم در مبارزه ريشهاي و
اساسي با آن در رقابتاند و اين خود موضع و موقع اسالم را و در عين حال رابطه آن را
با مارکسيسم و در عين حال سرمايهداري را مشخص ميسازد و بر اين سؤال نيز
خودبهخود پاسخ گفته ميشود که چه رابطهاي ميان اين دو هست .ميبينيم که رابطه
ميان اين دو در همان حال که مشترك است مختلف است و اين حالت دو طبيبي است
که براي بيماري راههاي گوناگون قائلاند و اين بسيار خندهآور است که بگوييم روابط
ميان يك طبيب و يك بيماري يك رابطه واسطه است که برخي اصول را از بيماري
ميگيريم و برخي از اصول را از طبيب .رقابت دو طبيب بر سر يك بيماري ،رقابتي
است که در عين حال از رقابت بر سر يك هدف سرچشمه گرفته است .منتهي در
شرايط کنوني که انسان با سرمايهداري در جنگ است بايد اعتراف کرد که مارکسيسم
روشنتر ،مشخصتر و معينتر سخن ميگويد زيرا مارکسيسم براي مبارزه با
سرمايهداري پديد آمده است در حالي که اسالم براي مبارزه با استضعاف شكل گرفته
است .اما پس از نابودي سرمايهداري ،مارکسيسم نيز پير ميشود و منتفي ميگردد اما
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اسالم در جستوجوي استضعاف ديگر انسان پس از نابودي سرمايهداري و پيدايش
سوسياليسم است؛ چنانکه امروز در جوامع غيرسرمايهداري اسالم ميتواند استضعاف را
بازشناسد اما مارکسيستها دچار حيرتاند.
بيشك نه تنها ميتوان [از مارکسيسم] سود جست 1که بايد سود جست و اينجاست
که فرق يك ايدئولوژي منجمد و يك ايدئولوژي متحرك را از يكديگر باز ميکند و
مشخص ميسازد .ما در تبيين هدفها و تحقق آرمانهاي اسالمي خويش همچنانکه از
علم ميآموزيم از مارکسيسم نيز ميآموزيم.
سؤال  : 2هر مذهبي ،ايدئولوژياي مخاطباني دارد و نيز براي تحقق ايدئالهاي خود
و ساختن جامعهاي که «بايد» ،نياز به سربازاني دارد و برحسب تعريفي که براي
ويژگيها ،صفات و خصوصياتي که براي سرباز خود دارد طبقهاي را مناسبترين زمينه
براي استخراج و آموزش سربازان تشخيص ميدهد (مارکس از نظر تئوري ،پرولتاريا؛
شوروي ،پرولتاريا و يا دهقان؛ چين ،دهقان) .اسالم در جو جوامع امروز از ميان کدام
طبقه سربازگيري ميکند .آيا براي اين منظور طبقه مشخصي را قائل است؟ آيا طبقات
را به گونهاي که مارکس بيان کرد ميپذيرد؟ يا اصوالً از تجزيه و تحليل طبقاتي قاصر

 . 1در اينجا به قسمت آخر سؤال پاسخ داده مى شود( .بنياد)
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است؟ در اين صورت مالكهاي سربازگيري او کدام و چگونه است؟ و اگر هست آيا
با بينش علمي تجزيه و تحليل طبقاتي در تضاد است؟ و اگر نيست موضع طبقاتياش
کدام است؟
جواب  : 2شك نيست که هر ايدئولوژي متعهد اجتماعي براساس يك نوع
صفبندي مشخص و مرزبندي معين استوار است .اسالم نيز صفبندي اجتماعي،
طبقاتي مشخص خويش را دارد ،اما اين سؤال که مارکسيسم طبقه کارگر و شوروي
دهقان ـ کارگر را و چين دهقان را تكيهگاه خويش قرار داده است ،نشانه اين است که
مارکسيسم تكيهگاهي را که نشان داده است درست نشان نداده زيرا آنچه در شوروي و
چين ،با تكيهگاه مارکسيسم مغاير است خود مارکسيسم است .اسالم تكيهگاهش
مشخص است که مردم و مستضعفيناند .اما اين مردم و مستضعفين در زمانهاي
مختلف با رابطههاي گوناگون؛ شرايط اجتماعي و طبقاتي و جهاني مختلف،
مختلفاند .در امريكا ،سياهاناند که مستضعفاند .در رابطه ميان ملتها ،استعمار
تعيينکننده موضع طبقاتي مسلمانان است و در يك نظام سرمايهداري در يك
چارچوب طبقاتي بيشك طبقات استثمار شدهاند که مستضعفين بهشمار ميروند و
چنانکه در يك ديكتاتوري شبهپرولتاريا ،که يك بوروکراسي ثابت حاکم مصنوعي
که به وکالت و واليت از طرف پرولتاريا بر عقل و انديشه و ايمان و آزادي همه جامعه
حاکم است ،اين همه مردم جامعهاند که مستضفاند.
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سؤال  :9با اين همه پيشبينيها و پيشگيريها (ذکر ،نماز ،کتاب ،سنت ،عترت،
اجتهاد ،امام ،انتظار و  )...براي زنده و انقالبيماندن اسالم و مسلمانشدن چرا اسالم
انقالبيبودن خود را از دست داده و به انحطاط کشيده ،عليرغم آنكه گفته ميشود که
ظرفيت آن را دارد که در طول زمان انقالبي بماند همانطور که در چند قرن اول بود؟
آيا جز اين است که قانون برتر و ريشهايتري و عوامل تعيينکنندهتري از آن وجود
دارد که کليه راهنماييها ،پادزهرها ،پيشگيريها و مداواها و خطمشيهاي عملي اسالم
براي مقابله با اين عوامل انحطاط عقيم مانده و آيا عامل و عوامل تعيينکنندهتري نبود
که توانست انقالبيترين ايدئولوژي را تا اين حد ضدانقالبي و متحجر سازد؟ و آيا اين
قانون همان پيري و مرگ يك ايدئولوژي نيست ،که حتي دستورالعملهاي انقالبي آن
را که براي انقالبينگهداشتن اين ايدئولوژي در طول زمان به بهترين صورتي که امكان
داشته وضع کرده بود ،متحجر و ضدانقالبي ساخته است؟ و اکنون که براي ادامه
درست انقالب نياز مبرم به ايدئولوژيِ راهنمايي است که بتواند پاسخگوي نيازهاي
گوناگون و متنوع زمان حاضر باشد و همچنين بتواند در جهت علمي و استراتژي و
خطمشي کلي انقالب و نيز در جهت موضعگيريها ،مالكها و ارزشهاي بنيادين که
براي رشد و تداوم يك انقالب و اصوالً براي تحققش نياز مبرمي بدان وجود دارد،
پاسخهاي روشن ،متناسب با زمان و اصولي بدهد ،اگر نتوانست عليرغم بهکار گرفتن
شيوه اجتهاد به تنهايي و استقالل بر روي پاهايش بايستد آيا نتيجهگيري غلطي است که
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در آن تجديدنظر کلي و اساسي بكنيم؟ و آيا اينكه در جهت نوکردن و تعميم اصول و
قوانين آن و راهيافتن به قوانين برتر و عامتر (يعني تغيير محتواي اسالم در طول زمان و
خاليشدن از عقدهها ،خرافات و پندارهاي ضدعلمي براي آنكه جامعه انقالبي گذشته
که متحجر شده است بهطرف جامعه انقالبي سوق داده شود) کوشش کنيم ،در آن
صورت ،اگر اسالم بتواند تا اين حد خود را تطبيق دهد ،همانطور که گفته شد ،آيا
چيزي از اسالم باقي خواهد ماند؟ و به قولي آيا بهتر نيست بهجاي آنكه انقالبي بودن را
با سرم به ايدئولوژياي که در انتهاي دوران پيري خود قرار دارد تزريق کنيم بهسراغ
ايدئولوژياي برويم که ميتواند ما را در پيشبرد انقالب ياري دهد ،و الاقل از نظر عقل
به ما اين اجازه را ميدهد (زيرا جنبه ماورايي و مطلق به خود را ندارد) که اگر اصولي
را که بيشك در طول زمان و در عرض زمين تغيير ميکند مخالف و متضاد با
استراتژي خود يافتيم در آن تجديدنظر کنيم (چنانکه ميبينيم نمونههاي علمي و فرق
مختلف مارکسيسم بهوجود آمد :شوروي و چين) و بدين ترتيب تا آنجايي که امكان
دارد ،بهعنوان ايدئولوژي راهنما يا روح حاکم بر جنبش را تشكيل دهد و بتواند در
تعيين خطمشيهاي عملي جنبش تأثير قاطع تعيينکنندهاي داشته و اصوالً به کمك آن
بتوانيم پديدههاي مختلف و گوناگون ،مشكالت و معضالت بيشمار يك جنبش
انقالبي را تعيين نموده و راهحلهاي متناسب با آن را که سرزده از اصول بنيادين چنين
ايدئولوژي است اتخاذ کنيم .از آن گذشته (چنانکه ادعا ميشود) اگر بخواهيم در
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محتواي اسالم چنان تجديدنظري کنيم که بتواند جوابگوي نيازهاي انقالبي زمان باشد
در اصول بنيادين چون جهانبيني ذهني و عملي که ايدئولوژي در نهايت بر روي آن بنا
شده به تضاد برميخوريم ،در اين صورت هرگونه تغييري در روبناها و اصول فرعي و
ظاهري کاري عبث خواهد بود و تنها بر تشديد تضاد دروني آن ميافزايد.
بنابراين نميتوان به وسيله احيا بعضي اصول و شستن و زدودن خرافات و گرد و
غبارهاي فراوان که بر سر و روي آن نشسته و حتي در اعماق آن نفوذ کرده اين
ايدئولوژي را چنان ساخت که از عهده توضيح و تبيين پديدههاي نوين جنبشهاي
انقالبي برآيد .زيرا در شيوه برخورد پديدهها و چگونگي راهحلها ،تضادهاي اصولي و
اساسي وجود دارد.
جواب  :9اينكه ميگويند اسالم در قرنهاي اول انقالبي بود و کمکم به پيري دچار
شد و به مرحله ضدانقالبي فعلي رسيد ،باز با تاريخ اسالم مغاير است .تاريخ اسالم يعني
واقعيتي که سرنوشت اسالم را در زمان به ما معرفي ميکند .اسالم از هم آغاز به دو
جناح تقسيم شد :جناحي که بهطرف راست گرايش پيدا کرد و از ابوبكر و عمر آغاز
شد و در عثمان به اوج رسيد و بعد بهشكل بنياميه و بنيعباس نظام طبقاتي سنتي تاريخ
را پذيرفت و اما اسالم انقالبي که با علي آغاز شد و انقالبي ماند و هزار سال
انقالبيبودن خود را حفظ کرد و از دوران صفويه شكل ارتجاعي و حكومتي گرفت.
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اما اينكه «عوامل تعيينکننده و ريشهدارتر وجود ندارد که بر ايدئولوژياي مانند اسالم
که آن همه انقالبي و آگاهانه خود را مبتني کرده است پيروز شده است؟» ،ستايش
بزرگي است که از يك روشنفكر در پيشگاه قدرت و ظلم و زور و طبقه اشرافيت
حاکم بر انسان ابراز ميشود .آن عوامل تعيينکننده را ما ميشناسيم؛ آن عوامل،
عواملياند که در طول تاريخ همه انقالبها ،همه نهضتها را و در عين حال علم و
فلسفه و هنر و ادب را و همه ارزشهاي انساني و اخالقي را و حتي همه شهادتها،
فداکاريها و جهادها را به سود خويش و سود طبقاتي و سياسي خويش استخدام کرده
است .اگر ما يك چنين توطئه تاريخي را در تاريخ جامعه خويش ،فرهنگ و ايمان
خويش و در تاريخ نوع انسان نشناسيم پس از تاريخ چه آموختهايم؟ وانگهي اين سؤال
يك نوع تلقي ذهني انحرافياي را از ايدئولوژي نشان ميدهد ،و چنين ميپندارد که
انسان خود هيچ نيست ،ما روشنفكران ،ما مسئوالن اجتماعي ،ما پيشتازان انقالب زمان
خويش ،هيچ نيستيم جز مؤمنيني مقدس که هر کدام رساله عمليهاي در اختيارمان هست
و از روي آن عمل ميکنيم .ما تكنيسين نيستيم که قواعدي را که برايمان نوشتهاند عمل
کنيم .ايدئولوژي يك کتاب راهنماي تعمير موتور نيست ،يا يك راهنماي طباخي.
ايدئولوژي غذاهايي را که انسان بدان نيازمند است مشخص ميکند و اين ما هستيم که
براساس پيشرفت تمدن اجتماعيمان بايد براي تهيه هر چه بيشتر و هر روز کاملتر آن
غذاها ،آشپزي خلق کنيم ،بياموزيم و ابتكار نماييم .ايدئولوژي نقش انسان را در رسالت
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اجتماعي خويش تكفل نميکند .ايدئولوژي هرگز از انسان و از يك نسل در يك
عصر خاص جدا نيست .يك ايدئولوژي انقالبي همواره در بينش انسانهاي آگاه و
انقالبي است که ميتواند انقالبي بماند .اگر انسانها را غيرانقالبي کردند ،روحها را
منجمد کردند و بينشها را منحرف کردند ،يك ايدئولوژي انقالبي در چنين ذهنهايي
و در چنين رابطه اجتماعي ضدانساني طبيعتاً يك شكل ارتجاعي و حتي يك نقش
ضدانساني پيدا ميکند .اگر امروز به چشم ميبينيم شهادت حسين که بيشك قهرمانانه
مردن براي محكومکردن ظلم هست ،در عين حال همان خاطره و همان سنت ،عاملي
براي تخدير تودههاي مردم وفادار به آن شهادت شده است ،آيا نشاندهنده اين است
که کار حسين امروز پير شده است؟ اگر قضاوت ما در برابر يك اصل ،يك ايده و يا
يك مكتب براساس نقشي است که اکنون در جامعه يافته است ،بيآنكه عامل اجتماعي
و تاريخ را در آن سهيم بدانيم ،نه تنها دچار توهم ذهني و غيرواقعي شدهايم بلكه
عزيزترين ارزشهاي انقالبي بشريت را قرباني ساختهايم .کار حسين بر اين اساس نه
تنها پير نشده است بلكه ضدانساني ،تخديري و ضدانقالبي شده است در حالي که کار
حسين تا وقتي که انسان ،انسان است ،پيرشدني نيست؛ اگر مذهب نيز از ميان برود از
شكوه کار حسين چيزي نميکاهد .اگر اسالم انقالبي نيست و انقالبيبودن را امروز با
سرم به اندام آن تزريق ميکنيم کاري بيثمر و بيهوده کردهايم .اگر اسالم بر اساس
نهادهايي بنا شده است که برخي از آن نهادها با شرايط انقالبي زمان ما مغاير است با
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تغيير آن نهادها و تعويضشان با نهادهاي متناسب با شرايط امروز بيشك از محتواي
اسالم چيزي باقي نميماند .اما اسالم نه آن است و نه اين .چنين تلقياي از اسالم،
پذيرفتن اسالم رسمي است که براي ما قدرتهاي پس از محمد ساختند و همه انسانها
را و همه ارزشهاي انساني را و در درجه اول خود اسالم را قرباني ساختند.
اگر امروز بورژوازي کثيف اروپا خود را وارث انقالب کبير فرانسه ميداند و اگر
امروز سرمايهداران پليد وال استريت خود را وارث انقالب استقالل ،آزادي و
ضدبردگي امريكا دردويست سال پيش *...سخن بگوييم و يا واقعيتر و علميتر اين
است که عوامل تاريخي را بهعنوان علتي براي چنين مسخي بهشمار آوريم و بياموزيم
که در اين دو جا با اصلي که در طول تاريخ تكرار شده است مقابليم و آن اين است
که قابيلها وارث هابيلها شدهاند .اگر دربارهاي کثيف صفوي و قاجاري و غيره
روضهخوان کربال ميشدهاند و يا فقهايي که دستي بر حلقوم عقل و آزادي مردم و
دستي به دربار و دستگاه داشتهاند خود را وارث فقه جعفري و ابوذري ميشمردهاند ،و
يا پاپ که ادامه نظام سزار در روم است خود را جانشين مسيح ،ماهيگير پابرهنهاي از
فلسطين ميشمارد ،آيا بايد با نفي اين سرچشمههاي اساسي تجلي روح آدمي و
آزاديها و آرمانهاي مقدس و هميشه زنده آدمي خود را تسليم عواملي کنيم که بر
تاريخ حكومت داشتهاند و بنابراين در برابر قدرتهايي که بر تاريخ حكومت داشتهاند
و بنابراين در برابر قدرتهايي که بر تاريخ حاکم بودهاند تسليم شويم؟ و يا نه ،توطئه را
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بخوانيم؛ همچنانکه بومدين گفت :نه تنها ملتهاي مسلمان استعمار شدهاند که اسالم
نيز خود قرباني استعمار شده است و بزرگترين مبارزه آزاديبخش مبارزه آزادکردن
اسالم از توطئه استعمار و حكومت فرهنگي استعماري است .بنابراين انقالب امروز ما
نبايد ما را در جستوجوي يك پليکپي تازه که راهنماي ما در مسائل روزمره باشد
قرار دهد ،بلكه انقالب بزرگ اين است که خود را در طول تاريخ خويش با همه
نهضتها که براي آزادي انسان و در مبارزه با استضعاف ،ستم و ظلم و استثمار  -در
همه شكلهاي گوناگونش -پديد آمده است و قرباني قدرتهاي طبقاتي ،اشرافي و
حاکم شده است[ ،متصل کنيم] و در چنين اتصالي و با چنين آگاهي جوهرهاي انقالبي
را استخراج کنيم ،خود را غني سازيم و با دست و دلي پر در برابر آنچه امروز قرباني
آن هستيم و بر ما هجومي چندجانبه آورده است ايستادگي بياموزيم ،که تهاجم يك
بينش انقالبي در عمق تاريخ ريشهداشتن است .اينجاست فرق يك چنين انقالبي با
روشنفكري که براساس مد زمان و با چند ترجمه ،ايدئولوژي نو انتخاب ميکند و چه
خوشحال ميشود!
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در اينجا 1سؤالکننده مخاطبش شبهروشنفكراني از مسلمانان است که به نوعي
رفرميسم دست زدهاند .رفرميسمي بسيار بسيار بازاري و عاميانه .رفرميسم نه تنها نوکردن
اسالم نيست بلكه تركکردن مسخکننده اسالم است و اسالم رفرميستي ،اسالم
بيدردهايي است که با زمان حاضر خو کردهاند و در عين حال اسالمي متناسب با آن
ميجويند در حالي که اسالم انقالبي اسالمي است که اساساً از آغاز جهانبينياش
انقالبي است و بنابراين آرمانهايي که از آن برميآيد نيز انقالبي خواهد بود و در اين
جهانبيني انقالبي با آرمانهاي انقالبي است که يك مسلمان رسالت خويش را بر
اساس علم جامعهشناسي ،تجربيات ديگران و همه دستاوردهاي انقالبيون زمان
جستوجو ميکند ،کشف ميکند و عمل ميکند .در چنين صورتي ،با آن اسالمي که
زيربناهاي ارتجاعي و خرافي را نگاه ميدارد و در فروع دستكاريهايي متناسب با زمان
حاضر و مد زمان ميکند ،از زمين تا آسمان متفاوت است و حتي اين دو با هم در
جنگاند.
سؤال  :15رئاليسم ،ايدئاليسم ،ماترياليسم.

 . 1از اينجا به آخرين قسمت از پرسش شماره ( 9از آن گذشته اگر بخواهيم در محتوا …) پاسخ داده مى شود( .بنياد)
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جواب  :15اين تقسيمبنديها در جهانبيني اسالم بيمعناست .ايدئاليسم ،ماترياليسم،
رئاليسم در جهانبيني اسالم مفهومي ندارد ،اينها تضادهايي است که ناشي از بينش و
گرايش خاص و يك بعدي متفكران در نظامهاي اجتماعي خاص در طول تاريخ است.
جهانبيني اسالمي بر اساس توحيد مبتني است .توحيد يعني اعتقاد به يك پيكره بودن
تمامي عالم وجود؛ عالم و وجودي که از يك وحدت ساخته شده است و بنابراين در
چنين وحدتي تقسيم ميان ايده و رئاليته ،تقسيم ميان روح و جسم ،تقسيم ميان مادي و
معنوي بيمعني است؛ تنها يك تقسيم معني دارد و آن هم يك تقسيم اعتباري است نه
يك تقسيم ذاتي و آن تقسيم جهان ميان غيب و شهادت است .شهادت تمام پديدههايي
که مورد شهود و علم انسان ميتواند واقع شود و غيببخشي از هستي است که از نظر
احساس و ادراك علمي انسان خارج است و اين تقسيمبندي نيز در رابطه با انسان قابل
طرح است .بنابراين يك تقسيمبندي است مربوط به بحث معرفتي و زمينه شناخت نه
يك بحث وجودي و عيني و فلسفي .از نظر وجودي ،عيني و فلسفي ،غيب و شهادت،
ماده و معني ،فيزيك و متافيزيك يكي است .بنابراين ما به جاي اينكه در قالبهاي
ذهني که بر ما ديكته ميشود بينديشيم ،بهترين و انقالبيترين کار اين است که ذهنيت
خويش را از اين مرزبنديها نجات دهيم و در عين حال با يك نگاه عظيم و توحيدي،
به هستي و به انسان بنگريم و در همان حال که مرز ميان فيزيك و متافيزيك را از ميان
ميبريم ،مرز ميان نياز انساني را به عشق و نان نيز از ميان برداريم.
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سؤال  :11بر اساس کدام موازين و ضوابط ميتوان بين دو ايدئولوژي قضاوت
کرد؟ جز اين است که ببينيم کداميك در عمل بهتر ميتواند راه بنماياند و چگونگي
بهترين نوع رفتن را بياموزاند؟ بنابر اين بهترين و کاملترين و همهجانبهترين مكاتب
هنگامي که نتوانند ما را در عمل ياري دهند  -عليرغم همه کوششها براي درست
فهميده شدن و درست بهکار بستنها  -آيا بهتر نيست در انتخاب خود تجديدنظر کنيم؟
جواب  :11اين بستگي دارد به اينكه ما چگونه عملي را مورد نظر داريم و ثانياً دامنه
و درجه فهميدن عمل در بينش ما چقدر است .البته اگر مقصودمان از عمل يك تغيير
در نظام سياسي يا اقتصادي در جامعه خودمان باشد ،شايد اين ايدئولوژيهايي باشد که
اگر آن را بپذيريم هم زحمت تحقيق نداريم و اين همه جستوجو براي درست
فهميدن يا تزکيه و تصفيه آن يا دستيافتن بر سرچشمه حقيقي آن را نداريم و نياز به
دانستن تاريخ و همه تحوالت و بازيهاي قدرت در تاريخ را نداريم و با داشتن چند
پليکپي و ترجمه همه چيز براي ما حل ميشود .اما در اين صورت تكيه بر عمل آن هم
در چنين تنگنايي ما را به يك نوع پراگماتيسم امريكايي دچار ميکند .تكيه به عمل
بيآنكه به اصالت انديشه ،آرمانها و عمليبودن اعتقاداتمان بينديشيم يك نوع گرايش
و تسليم به عاميبودن و سطحي نگريستن است .زيرا آنچه عمل را براي ما اصالت نيز
ميدهد ايدئولوژي است نه آنچه به ايدئولوژي اصالت ميدهد ،عمل باشد (گرچه عمل
اصالت ايدئولوژي را اثبات ميکند و آن را تحقق ميبخشد)؛ زيرا ميبينيم عمل
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براساس بينشهاي گوناگون و گرايشهاي مختلف ،مختلف است؛ پس عمل را
ايدئولوژي انتخاب ميکند ،نه عمل ايدئولوژي را .رابطه ديالكتيكي ميان ايده و عمل را
علي که مظهر ايده و هم مظهر عمل انقالبي است با دقيقترين و علميترين تعبير نشان
ميدهد .استوارترين راه ،روشنترين چراغ راه اين است «:از ايمان به عمل راه برده
ميشود و از عمل نيز به ايمان راه برده ميشود».
«من االيمان يستدل بالعمل و من العمل يستدل بااليمان».
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دقيقترين تعريفي که جوهر و حقيقت و نقش اساسي ايدئولوژي را ميشناساند .اين
است که« :ايدئولوژي ادامه غريزه در انسان است» .
رابطه موجود زنده با طبيعت ،با ديگران _ همنوعان ،همزيستان ،بيگانگان و دشمنان
_  ،اداره خود و انجام اعمال اساسي زندگي ،از تغذيه و رشد و توليد مثل و بقاي فردي
و نوعي و کار و فراغت و مسئوليتهاي شخصي ،خانوادگي و احياناً جمعي و کيفيت
رفتار و شكل زندگي و بهطورکلي تغيير و تطبيق و توجيه و هدايت خويش در محيط
همه در حيوانات بر عهده غريزه است که با دقت و اطمينان کار خويش را انجام
ميدهد ،و موجود زنده ،بيدغدغه و بيترديد ،در مسير تعيين شدهاي که طبيعت پيش
پاي زندگياش رسم کرده است گام بر ميدارد و آرام ،سعادتمند و معصوم زندگي
ميکند و سرنوشت خويش را طي مينمايد .در اين ميانه ،اين تنها انسان است که از
حكومت طبيعت ،يعني از هدايت غريزه که مجموعه نيروهايي است که طبيعت در
نهادش نهاده است سر باز زده و حتي پا را از مرز حيات طبيعي خويش فراتر برده و به
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تعبير قرآن بر خداوندگار طبيعت عصيان کرده و با چنين «شيطنتي» ،از بهشت امن و
راحت بيدردي و ناخودآگاهي و سعادتمند و آرامش طبيعي به جهان درد و غربت و
جدايي و تنهايي و تالش و تشنگي و جنگ و جستوجو و مسئوليت و کشف و خلق و
انتخاب هبوط کرده و ناچار ،همچون فرزندي عاق شده و به تعبير هايدگر «در صحراي
اين جهان تنها پرتاب شده» ،بايد بار سنگين مسئوليت اداره و هدايت و تكامل و حتي
آفرينش و پرورش خويش وخلق ماهيت نوعي و شخصيت فردي خويش را خود بر
دوش گيرد چه ،او بود که با خوردن «ميوه ممنوع» ،حد و مرز محدود طبيعت را
شكست و از دايره «منع» تجاوز کرد و با فرار از حريم امن و گرم خلقت حيواني
خويش و بيرونآمدن از سلسله عليت مادي و طبيعياي که همه کائنات را بر راه
ميبرد ،تنها شد و جدا ماند و به تعبير سارتر «به خود وانهاده» ) (délaisséو به تعبير
خود ما ،از خط سير «تقدير» به بيابان حيرت «تفويض» افتاد و اکنون ،خود بايد در اين
جهان ،بهجاي خدا ،خدايي کند و همانند خدا ،به خلق و امر خويش پردازد و خدا که
همه کائنات را به «قهر» راه ميبرد ،او را که سياره بريده و رها شده منظومه جهان است،
آن هم در آغاز کار خويش ،به «وحي» دعوت ميکند و دعوت نيز خود ،آزادي و
انتخاب را در ذات خويش دارد .
پس ،اين جدا افتاده تنهاي عاصي که هم از بند غرايز ميرهد و هم جوالنگاهها و
افقهايي را براي تجلي وجود و تظاهر حيات شگفت و خدايي خويش جستوجو
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ميکند که غرايز را در آن راه نيست ،بايد هدايت خويش را نيز خود بر عهده گيرد و
هدايت هم «نيروي حرکت» است و هم «آگاهي بر راه» و به زبان خودمان ،عشق و
حكمت و به اصطالح امروز «ايدئولوژي» که مجموعهاي است از ارزشها و آرمانهايي
که در يك جهانبيني خاص تعيين يا توجيه و تفسير و تأويل ميشوند و در نتيجه ما را
به حرکت ميآورند و جهت ميبخشند و«چگونه يافتن» و «چگونه شدن» و «چه
کردن»هاي آدمي را تعيين ميکند و به «چگونگي»ها و «چرايي»هاي وي پاسخ ميدهد،
و در نتيجه ،بر وجود ما و زندگي ما سلطنت دارد و در ما عشق ،پرستش ،تقديس،
تعهد ،ايثار ،جهاد و حتي شهادت در آستان خويش را بر ميانگيزد .اما ،مسئله اساسي
اين است که« :چگونه ميتوان بدان دست يافت»؟ براي دستيافتن بدان ،شرط اول قدم
آن است که آنچه را داريم از دست بگذاريم .نوعي شك دکارتي!
در اينجا به يك انقالب گستاخانه فكري و روحي نيازمنديم ،شوريدن عليه خويش.
بايد در اين کار اخالصي مطلق داشت و براي نيل به چنين خلوصي وجودي ،بايد خود
را آماده و قانع کنيم که دغدغهمان براي کشف حقيقت ،بيش از حق اثبات حقانيت
خودمان باشد .
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پس ،بايد نخستين گام ،براي بيرونآمدن از خويش برداشته شود و مقصودم از
خويش ،مجموعه افكار و عقايد و دلبستگيها و عاداتي است که وابستگيهاي مذهبي،
سنتي ،فلسفي ،فرقهاي ،قومي ،طبقاتي يا ايدئولوژيك ما را ميسازند .
خود را از همه «پيشداوري ها» خالي کردن .پيامبر اسالم ،با تعبير زننده و نفرت
انگيزي از «کسي که قرآن را به رأي خويش تفسير ميکند» ياد مينمايد 1و «رأي» به
معني عقيده و نظريه قبلي يك مفسرو محقق است ،درست همان که محققان آزاد
علمي ،امروز از آن به ( Préjugementقضاوت قبلي) تعبير ميکنند و آن را آفت
علم و مانع تحقيق ميشمارند ،چه ،تحقيق ،يعني جستوجوي حقيقت ،و «رأي» چيزي
است که صاحبش آن را حقيقت ميپندارد و در نتيجه ،چنين محققي ،پس از سالها
تحقيق ،همان چيزي را ارائه ميدهد که از پيش داشته است زيرا وي در جستوجوي
کشف حقيقت نيست ،در پي اثبات حق بودن آن چيزي است که خود دارد .

 . 1و امروز غالباً اين توصيه مترقى و علمى را ،به صورتى ارتجاعى و ضدعلمى معنى مى کنند و رأى را عقل مى گيرند
و در نتيجه ،از به کار بردن عقل در تفسير قرآن همه را بر حذر مى دارند! و ثمره چنين توصيه اىهم پيداست که پديد آمدن
چگونه تفسيرى است :تفسير بى عقالنه قرآن!
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اکنون ،اين سؤال مطرح است که پس از کنارنهادن پندارهايي که از طريق فلسفه يا
مذهب و يا ايدئولوژي به حق بودنشان ايمان داشتيم ،حقيقت را در کجا بجوييم؟ اساساً
از چه راهي جستوجو را آغاز کنيم؟
جايگاه راستين «حقيقت»« ،واقعيت» است .
مگر نه حقايقي که امروز علم فيزيك ،فيزيولوژي يا زيستشناسي را پديد
آوردهاند ،از متن طبيعت بيجان و تن جاندار بيرون آورده ايم؟ اگر بنشينيم و به اثبات
آراي قبلي ونظريات قدما مشغول شويم و به توجيه آنها بپردازيم ،بيشك به يك «دور
باطل» دچار شده ايم .اگر بنشينيم و درباره جهان و حيات بينديشيم ،به فلسفهبافي و
نظرپردازي و بافندگي ذهني افتاده ايم ،مطمئنترين راه آن است که بهجاي تكيه بر
«رأي» يا «ذهنيت» ،بيوابستگي و تعصب و جانبداري ،آزاد و فارغ از هر گرايش قبلي،
تنها بر «عينيت» تكيه کنيم و به سراغ «واقعيت» برويم و تنها دغدغهمان درستديدن،
دقيقديدن ،همه جانبه و تمام ديدن آن باشد و شناخت درست و دقيق و کامل اينچنين
بهدست ميآيد .
پس ،بهجاي آنكه به ذهنيات خود تكيه کنيم يا در ذهن خود نظريه و فلسفه بسازيم
و به چيزي به نام ايدئولوژي و فلسفه تاريخ وانسانشناسي دست يابيم و آنگاه ،بر اين
اساس ،انسان را معني کنيم ،تاريخ را تفسير نماييم و از تكامل نوعي انسان سخن بگوييم
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و سپس ،انتخاب و مسئوليت و جبهه و جهت را معين نماييم ،درست وارونه عمل کنيم،
چه ،وارونهکردن آنچه وارونه نهادهاند ،درست قراردادن است .
به «انسان» تكيه کنيم .و به «انسانشناسي» برسيم ،از «واقعيت وجودي» انسان،
«حقيقت انسان» را استنباط کنيم .به «تاريخ» تكيه کنيم و به« فلسفه تاريخ» برسيم ،از
«حرکت تاريخ»« ،مسير تاريخ» را کشف کنيم .اين شيوه درست علمي و راه درست
تحقيق و تكيهگاهي مطمئن و يقينآور است .
اما ،مگر انسان ،جدا از جامعه ،و جامعه جدا از تاريخ قابل تصور است؟ انساني اين
چنين تجريد شده ،يا يك «حيوان بيشاخ و دم» است و يا يك لفظ موهوم و يا
اصطالحي فلسفي .
همچنانکه کلمه ،تنها در يك «عبارت» است که معني ميدهد ،انسان در تاريخ
است که تحقق عيني مييابد ،واقعيت دارد .از «انسان مجرد» سخنگفتن ،فلسفه است و
براي يك روشنفكر مسئول _ که با مردم نفس ميکشد و در صميم زندگي و زمان
خويش جا دارد و انسانهايي را که بر روي خاك راه ميروند و رنج ميبرند و عشق
ميورزند و نياز دارند و از گوشت و پوست و خون ساخته شدهاند[ ،مي شناسد] _ از
فلسفه آفتي خطرناكتر مگر هست؟
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بايد به تعبير بيكن ،تمام «بتهاي فكري» خويش را در درون بشكنيم ،از چارچوب
تربيت خانوادگي ،سنتهاي موروثي ،رفتار طبقاتي ،فرهنگ اجتماعي ،مدهاي فكري،
تلقينات محيطي و ...باالخره ،زندان نامرئياي که «استحمار نو» ،با وسواسها ،خناسها،
نفاثهها و جادوگران و افسونسازان و ساحران و چشمبندان و لعبتبازان جديد بر گرد
عقل و علم و احساس و ايمان و آرمان و مقدسات ما ساختهاند و ناخودآگاه،
آنچنانمان ميپرورند که ميخواهند و از درون کنترلمان ميکنند و مهر و کين وکفر
و دينمان را تعيين مينمايند و همچون اقمار مصنوعي ،در مداري که طراحي کردهاند
قرارمان ميدهند و با امواج مرموز ،در پايگاههاي خويش ،از راه دور هدايت ميشويم
و کوك ميشويم و بهصورت اتوماتيك ،بهکار ميپردازيم و به جوش و خروش و
فرياد و فغان ميآييم و همچون کشتي بيناخداي ،گاه به چپ ميرانندمان و گاه به
راست ميکشانندمان و گاه ،در دست امواج رهامان ميکنند و به فلسفه پوچي و مكتب
عبث و مذهب «الادري» و اخالق الابالي ميرسيم ،و در نهايت ،در دست بيگانه بازيچه
و با مردم خويش و زبان و احساس و درد و سرنوشت مردم خويش بيگانه ،خود را ،با
يك انقالب فكري ـ روحي ،همچون ابراهيم ،موسي ،بودا ،و چهرههاي ساده تر:
ابراهيم ادهم ،سنايي ،غزالي ،ناصر خسرو ،پاسكال ،رنه گنون ،و ملتهايي چون چين،
الجزاير ،ويتنام ،کامبوج ،فلسطين ...که اثبات کردهاند انسان ميتواند با ارادهاي انقالبي،
از نو متولد شود ،رها شويم و آنگاه آزاد از همه رنگهاي موروثي و بندهاي سنتي و
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پيوندهاي ذهني و پيشداوريهاي تلقيني و انديشهها و پسندها و گرايشها و
احساسهاي تحميلي و تبليغي محيط و رها ازهمه ارزشهاي رايج و انگيزههاي متداول
و شعارهاي مطرح ،و البته با سرمايهاي هر چه غنيتر از تجربه و دانش و آگاهي و
پيوندي هر چه نزديكتر و متعصبانهتر با واقعيت عيني و با دردها و نيازهاي تودههاي
راستين مردم و پرهيز هر چه وسواسانهتر از افتادن به هپروت تجريدهاي روشنفكرانه و
خيالپردازيهاي فيلسوفانه و ذهنيتبازيهاي عالمانه و کليتبافيهاي حكيمانه ،به کنار
شط جاويد و پر شوکت انسانيت جاري _ تاريخ _ رويم و به تماشا و تأويل و تحقيق
اين واقعيت روان و پويايي بپردازيم که عليرغم همه ماجراجوييهاي قدرتمندان و
گرد و خاك همه اسواران و قيل و قال همه مدعيان و خيالپردازي همه فيلسوفها و
ايدئولوگها و فرقهسازها و هوچيها و عوامفريبها و افسونکارها ،استوار و بيقرار و
مصمم ،راه خويش را ميپيمايد و کار خويش را ميکند و «شجره طيبه»اي است که
فارغ از بادهاي مخالف و تندبادها و طوفانهاي گونهگون و هواهاي متغير و خياالت
شاعران و پيشنهادهاي خيرخواهان و پيشگوييهاي غيبگويان ،آرام و مستمر و
مطمئن ،در رويش خويش است و از عمق خاك ،زي آفتاب و آسمان سر ميکشد و
شاخ و برگ ميافشاند و ثمرات خويش را خواهد داد و «تقدير»ي را که در ذات بذر
خويش طرح شده است ،به تحقق خواهد رساند و نميتواند جز اين باشد ،چه ،اين
ناموس خلقت است و سنت کائنات و «تائو»ي طبيعت و در اين جهان _ به شهادت
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علم_ هيچ پديدهاي نيست که بر عبث باشد و هيچ موجودي نيست که «رسالت
وجودي» نداشته باشد و انسان _ که تكامل يافتهترين پديده جهان است _ بيشك،
علميترين نيز هست و موجودي که معناي طبيعت است ،معقولترين نيز هست و
نميتواند ،بيمعني ،تصادفي ،بيسرانجام ،ناتمام و فاقد رسالت و بازيچه قدرتها،
حادثهها و هوسهاي اين و آن باشد .
تقدير تاريخ ،جبر نيست ،نه جبرالهي و نه جبر طبيعي و نه جبر نژادي و نه جبر
اجتماعي و نه جبر ابزار توليدي ،اين تقدير را اراده و آگاهي انسانها تحقق ميبخشد،
اما اراده تودههاي مردم ،هوي و هوسهاي بيمعني و بيهدف و بيحساب نيست،
تقدير تاريخ انسان ،تقدير اراده انساني است ،از ميان معرکههاي رنگارنگي که قدرتها
و قداره بندها و فريبكارها برپا ميکنند ،در نهايت ،جوهر انسانيت و ارزشهاي انساني
است که به نيروي خدايي انسان _ آگاهي و اراده آزاد _ پيروز ميشود و زمان بهسوي
«انتخاب آزادانه انسان بر اساس آگاهي» پيش ميرود ،اما اين انتخاب آزادانه انسان
است که تقديري خدايي را دنبال ميکند و آن ناموس طبيعي تكامل است که در
کائنات ،جبري ،و در انسان ،اختياري دنبال ميشود .
اين شط شگفت و پر شوکت انساني در بستر تاريخ از کجا آغاز شده است؟ چه
اقليمها و مرحلهها را پيموده است؟ از چه کوهستانها ،سد و بندها ،مردابها و
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ريگزارها و پيچ و خمها گذشته واکنون در چه سرزميني راه ميپيمايد و باالخره ،رو به
کدام سو دارد و مانعها ،آبگيرها ،رشتههاي انحرافي ،مردابهاي راکد ،انشعابهاي
عمدياش کدام است و شعبههاي اصلياش که به نيروي طبيعي خويش در جريان است
و بيانقطاع پيش ميرود کدام؟
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...خودم بر اساس احتياجي که احساس ميکنم و مسائلي که اکنون در عصر ما
مطرح است ،و باالخص براي اين نسل جديد که با اين «اسالم دوباره جان گرفته» ،و به
قول اقبال بزرگ «تجديد بنا شده» ،مطرح است ،بر اساس اين نياز دلم ميخواهد مسائل
علمي ،فني و کامالً دقيق اعتقادي و در متن ايدئولوژي مطرح بشود؛ مسائلي که
متأسفانه ايدئولوژيهاي مغاير و متخاصم ،اکنون به شدت و بيشتر از هميشه لبه تيز
حملهشان را اين مباني اعتقادي اسالم تعيين کردهاند و به شدت و با زمينه سازيهاي
استعماري در سطح جهان دارند اسالم را و اساساً بينش مذهبي را ريشه کن ميکنند .
آنها خيلي فني به ميدان آمدند و خيلي پخته و بيدار ،که حتي شكل درسي به
ايدئولوژيشان دادهاند ،به طوري که هر جوان ما با خواندن سه و چهار جلد کتاب و
جزوه يك تصوير کلي وکامل خيلي روشن (پيدا ميکند) و به نسبت شعور و اطالعات
و نياز نسل جوان« ،دو دو تا چهار تا» ،و مشخص ،اين ايدئولوژي را احساس ميکند و
وقتي که به اسالم برمي گردد مسائل پراکنده ،متشتت و ،اگر هم با ارزش است ،جزئي
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و موضوعي برايش مطرح است و تصوير کلي ايدئولوژي اسالم در مغزش نقش نبسته
است و خود به خود وقتي که در درونش تصويري از اسالم مغشوش و بيشكل و
درهم و تصويري از يك ايدئولوژي ديگر مغاير و متضاد ،مشخص و شكل يافته و تمام
مطرح است ،طبيعتاً اين درگيري به نفع آن ايدئولوژي و به ضرر ايدئولوژي اسالمي
تمام ميشود و بعد در ذهنيتش به قضاوتي ضد اسالم ميرسد .
اين است که من دلم ميخواست (در جاي ديگري هم ـ در مشهد خودمان ـ به
دوستان گفتم) که بعد از اين ،ما بتوانيم گاه به گاه که خيلي هم کم اتفاق ميافتد ـ مگر
دوستي خانهاي بخرد و وليمهاي بدهد و بعد به لطف وليمه! ـ ،ايدئولوژي اسالمي را
مطرح کنيم .اين نشان ميدهد که در اين قرن اسالم چقدر از امكانات بزرگي در جامعه
اسالمي برخوردار است! اين را ميخواستم عرض کنم که بعد از اين ،هر گاه اين جور
دور هم نشستيم ،همه ما قبالً تعهد داشته باشيم که مسير بحثها به تصادف ،به ذوق و به
اينكه چه سؤالي مطرح بشود ،يا اينكه گوينده چه مسئلهاي را در ذهنش قبالً آماده
کرده باشد ،و براي چه کاري و چه موضوعي آمادگي ذهني و قبلي داشته باشد ،به اين
صورت برگزار نكنيم .آن دوره گذشت که مسائل اسالمي را ما به صورت شبچره
مطرح ميکرديم ،زندگيمان را ميکرديم ،کاسبي مان را ميکرديم ،کيف و عيش مان
را ميکرديم ،در آمدمان را ،شغل مان را ،سعادت مان را ،فعاليت مان را ،رفاه مان را،
همه را داشتيم و اسالم را هم مثل پوشتي در جيب مان ميگذاشتيم و گاهي هم به آن
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ور ميرفتيم .محرمي ،صفري ،رمضاني ،ايام مقدسي ،طبق معمول سنواتي دور هم
مينشستيم؛ سينماها تعطيل است ،جلسهها ديگر نيست ،همه دور هم مينشستيم و به
عنوان شبچره «يك بحث ديني مطرح بفرماييد استفاده کنيم»! معني اين ،يعني اينكه ما
هيچ دردي نداريم ،هيچ هدفي نداريم و هيچ نقشهاي وجود ندارد و مذهب به صورت
تفنني برايمان مطرح است؛ همان طور که خيلي از مسائل ديگر مطرح است؛ گاهي دور
هم بنشينيم و شعري بگوييم ،گاهي دور هم بنشينيم و جوکي بگوييم ،گاهي دور هم
بنشينيم يك داستاني و قصهاي بگوييم و تيپهاي مذهبي هم دور هم مينشينند و بحثهاي
مذهبي مطرح ميکنند .قديميها ميگفتند يك فرعي ،مطرح بفرماييد؛ فرعي مطرح
بفرماييد نه به خاطر اين است که اين فرع مورد احتياج کسي است يا اصالً الزم است يا
به آن فرع ميانديشيم؛ به خاطر اين است که ،خوب باالخره دور هم نشستيم ،نشخوار
آدميزاد هم حرف است! چون شب مذهبي است و تيپها هم مذهبي است ،بحث فرعي
ديني مطرح کنيم ،بعد هم مقصود از آن فرع و يا موضوع فرعي به هر حال اين باشد که
يكي خودنمايي و فضل نمايي هم بكند و عدهاي هم يك تفنن و يك ذوق روحي برده
باشند و شبي به خوشي ،والحمداهلل به فيض رسيده باشند و استخواني سبك کرده باشند
و بروند تا سال ديگر .
اين دوره گذشته و مسئله جديتر از اين حرفهاست؛ مسئلهاي است که به قول يكي
از بچهها که نماينده نسل خودش بود ميگفت« :محمد و مارکس در سينه من
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ميجنگند» ،و ما ميدانيم که اين دو جنگنده که با هم دارند کشتي ميگيرند و با هم در
سينههاي نسل جوان ميجنگند ،طبيعي است که به کدام طرف غذا ميرسد ،سالح
ميرسد ،و به کدام طرف نه تنها چيزي نميرسد که از پشت خنجر ميرسد و شايد
زبان حال همين «محمد در سينه نسل جوان» باشد که:
ترسم از ترکان تير انداز نيست

طعنه تيرآورانم ميکشد .

معلوم است که سرنوشت چنين جنگي چه خواهد بود .اين محمد و مارکس در
عالم مجرد ،در عالم مطلق ،و در عالم حقايق نيست که با هم ميجنگند که ما خاطرمان
جمع باشد حق پيروز است؛ در سينههاي ماست که ميجنگند و در سينههاي ما به
مقداري که اين دو ذخيره دارند ميتوانند در اين هماوردي پيروز شوند؛ پس حق ،هر
کس باشد و باطل هر کس! مگر خود محمد در خود احد از بدترين و پستترين
دشمن شكست نخورد؟ به خاطر ايكه همان تيرآورانش به او خيانت کردند ،بله!! اتفاقاً
همان تيراندازان بودند که خيانت کردند :در همان تپه رماه پنجاه نفر را در تپهاي وسط
دره احد گذاشته بود و گفت که اگر حتي بر جنازه دشمن ،کرکسها نشسته باشند شما
سنگرهايتان را ترك نكنيد معذالك آنها تا چند نفر از دشمنان به زمين افتادند از همانجا
سرازير شدند و به جاي کرکسها بر جنازه دشمن خم شده بودند و غارت ميکردند که
دشمن ديگري آمد و بر سر اينها فرود آمد .و چنين جنگ احدي در سينههاي ما درگير
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است و يك جنگ ديگر که اساساً از زير ،بنياد صحنه جنگ را به لجن ميکشد و آن
فرهنگ استعماري و فرهنگ مصرفي است که اساساً اين جبهه را منتفي ميکند و به
صورت يك مرداب و يك لجن در ميآورد و معموالً خانوادههاي ما دارند تسليم
ميشوند .
دوستان!! اينها را بايد گفت!! پدر و مادرهاي ما را ،مصرف پرستي از اسالم دور
ميکند و نسل جوان ما را «ماترياليسم» .و به هر حال هر دو از دست ميروند .
يكي از پدر و مادرها ـ و خيليها معموالً ميگويند ـ ميگفت که :چند روز است
که تمايالت مذهبي بچه من ضعيف شده و حتي اصالً از چند روز پيش به کلي مذهب
را کنار گذاشته .گفتم ،از چند روز پيش؟ گفت ،تقريباً از ده ،پانزده روز پيش .گفتم،
باز هم او ،چون تو بيست ،سي سال است که کنار گذاشتي و کسي هم متوجه نشده.
مگر مالك چيست آخر؟ مالك چيست؟ جهت چيست؟ اگر مالك و جهت را
بگيريم تو که پول زده بودي و با پول از بين رفتي؛ باز هم او که الاقل با فكر از بين رفته
و سرنوشت کداميك از اين دو تا شومتر است و از اسالم کداميك از اين دو بيشتر
فاصله گرفته اند؟ اين فاصلهها مشخص است ،مالکها مشخص است ،مترها در اسالم
دقيق است .و عجيب است که اين دو عكسالعمل يكديگر هستند .اين بچهها در
عقدهاي که از اشرافيت و زراندوزيهاي پدر و مادرهاي مذهبي دارند ،از مذهب نفرت
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ميگيرند و يه صورت يك دافعهاي درمي آيند که نيروي جاذبه اندك يك ايدئولوژي
آنها را به سادگي صيد ميکند .اگر همين پسرها و دخترهاي شما در خانواده شما ،در
چهره پدر و مادرشان ببينند که اسالم و علي و تشيع آنها را از مردم ،از عدالت ،از نفرت
نسبت به سرمايه داري ،نفرت به زور و زراندوزي غافل نكرده ،و اگر بفهمند که مذهب
برايشان يك تعهد انساني ايجاد کرده و مانع از قرباني شدن در برابر مصرف پرستي و
هجوم مصرف پرستي شده ،آنها ـ پسرها و دخترها ـ وابستگي و تعهدشان را نسبت به
اسالم به اين سادگي ترك نميکنند .آنها وقتي که در خانواده خودشان به چشم
ميبينند که مذهب کوچكترين مقاومتي و کوچكترين نقشي در ابتذال پدر و مادر
مذهبيشان براي رفتن به يك زندگي فرعوني و قاروني و لغزيدن در يك بازار يهودي
گري ندارد ،بنابراين آنها از روي خود کپيه مذهبيهايي که پدر و مادرشان در درجه
اول باشند و طبقه بورژواي مذهبي در درجه دوم ،قبل از اينكه جزوهاي به دستشان
برسد خودشان درس بيديني ميگيرند ،و بعد از چنين زمينهاي در آنها ايجاد ميشود،
يك جزوه کوچك با کمترين استدالل کافي است که آنها را از نظر فكري هم قانع و
از اسالم بري کند .واقعيتي که االن ميبينيم اين است که نسل پير به شدت زر زده
(شده) و به اين درخت اسكناسي که در جلوي همه در مرکز جامعه ما بنا کردهاند
حريصانه چسبيدهاند و همه ارزشهاي انساني و اعتقادي را فراموش کردند و جز يك
(سلسله) حرکات و سمبلها و شعائر و اورادي از دين بر زبانشان ندارند و هيچ نقشي و
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

125

ايدئولوژي 4

ارزشي در برابر اين وضع مذهب ندارند .و بچههاي ما هم قرباني اين موجهاي آگاهانه
و کامالً پخته و نيرومند که از همه دنيا تقويت ميشود ،شدهاند و ميشوند .و معلوم
است که در اين ميان اسالم چه سرنوشتي دارد ،و (اگر) آن محمدي که در سينههاي
نسل جوان ما بايد بجنگد ،هم با يك درياي لجن و هم با يك طوفان فكري ـ
ايدئولوژيك ،تنها بماند معلوم است که يك احد ديگري در سرنوشت اسالم امروز و
پيامبر امروز خواهد بود ،احدي که حمزهها را شهيد کرده و شهادت آنها را ميبينيم که
ثمرهاش چيست :خونها را پايمال ميکنيم ،و به اين صورت ،ميبينيم که نتيجه همه
ايثارها و همه فداکاريهاي مسلمانان و مجاهدين پاك مان را به هيچ دادند ،هيچ کردند.
و همه آنها را فراموش کردند ،آن سنت را فراموش کردند ،آن مكتب را فراموش
کردند .امروز در عين حال که به ايثار و فداکاري اين نسل نياز هست ـ که متأسفانه
بسيار کم به فكرش هستند چون اين حس پول درآوردن ديگر مجالي در درون آنها
براي تجلي هيچ احساسي نميگذارد جز برگزاري مراسمي طبق معمول سنواتي ـ،
احتياج به فداکاري آنها زياد است و احتياج به آگاهي و مسئوليت اين نسل هم زياد
است؛ اما در عين حال احتياج به يك کار فكري دقيق منطقي علمي نيز هست .
به نظر من بزرگترين و فوريترين کار در زمينه ايدئولوژي ،در زمينه اعتقادي
فكري« ،تدوين يك سيماي کامل از ايدئولوژي اسالمي است» ،به طوري که االن يك
جوان مارکسيست ،يا اگزيستانسياليست تمام تصوير ايدئولوژياش برايش مشخص (در
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هر سطحي ،در سطح يك کارگر کارخانه ،يا در سطح يك استاد دانشگاه ،فرق
نميکند) ،چهره اعتقاديش برايش روشن است ،وظيفهاش معلوم است ،مسئوليتش
مشخص است ،و جايگاه طبقاتياش معين است ،براي اسالم هم يك چنين ايدئولوژي
و يك چنين تصويري الزم است تا نسل جواني که به اين اعتقاد و به اين مكتب وابسته
است بداند که کجاست ،جهتش چيست ،مسئوليتش چيست ،رابطه هايش با پديدهها و
واقعيتهاي زمان خودش چيست ،و به هر حال جاي دوستش و جاي دشمنش ،جهت
مخالفش ،پشت و رويش ،دست راستش ،دست چپش کجاست و چيست ،جايگاهش
کجاست ،اينها معلوم نيست ،مغشوش و درهم و برهم است .دست راستيترين گرايشها
و دست چپيترين گرايشها را ميبينيم که االن در اسالم قره قاطي است ،اسم همه آنها
هم اسالم است .و منحطترين و کثيفترين اشرافيت با آنارشيستترين حاالت انقالبي،
هر دو به اسم اسالم مطرح است ،هر دو هم مسلمانند .استثماري و قيحانهتر از استثمار
آمريكايي در بين همين مؤمنين و حاجيهاي بازار خودمان و سرمايه داران مؤمن و
مقدس و واقعاً معتقد ما مطرح است و وجود دارد و در عين حال اسمش هم اسالم است
و شديدترين و تندترين اسالم و تشيع ابوذري هم باز مطرح است .اين مرزها را بايد از
هم جدا کرد ،حسابها را از هم جدا کرد .به درك که خيلي از مؤمنين مقدس را هم در
اين مرزبندي دقيق ،خارج ازمرز اعالم کنيم و فدا کنيم .

لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

123

ايدئولوژي 4

مگر هميشه ما بايد بايستيم و آنها ما را تكفير کنند؟ بگذار ما هم ياد بگيريم ،ما
ميايستيم و آنها را تكفير ميکنيم؛ تكفير که حق انحصاري يك گروه خاصي نيست.
ما هم ياد ميگيريم کسي که عثماني زندگي ميکند و براي ابوذر اشك ميريزد از اين
مرز خارج است ،از مرز تشيع خارج است ،و کسي که ابوسفياني زندگي ميکند و
ايمان محمدي دارد از مرز خارج است ،آن طرف احد است ،آن طرف خندق است؛
اين خندق را بايد دوباره حفر کرد ،بايد معلوم شود اين طرف خندق کيست و آن
طرف خندق کيست ،که جنگ خندق جنگ االن است؛ اين دور مدينه را بايد خندق
کند تا بفهميم که درون مدينه کيست و بيرون مدينه کيست؛ اکنون قره قاطي شده،
خندق پر شده است ،همه چيز قره قاطي است ،مثل کشتي نوح که از هر حيواني يك
جفت در آن هست؛ مرزها مشخص نيست .
مسئلهاي که ميخواستم دراينجا فقط به عنوان توصيهاي (توصيه معلمي که به
مسائل امروز اين نسل آگاه است و به هر حال تجربه معلمي دارد) عرض کنم اين است
که :هر وقت دور هم نشستيم ،و فاضلي ،باسوادي ،اهل دردي ،آشنايي (هست) (الزم
نيست که آقاي دکتر باشد ،آقاي مهندس باشد ،آيت اهلل باشد ،فاضل باشد ،هر که
ميخواهد باشد ،هر کس کتاب ميخواند ،ميفهمد ،درد دارد ،شعور دارد ،هر کس
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که باشد) .1هر وقت چنين فرصتي گير آمد ،به جاي اينكه به تصادف ،طرح مسائل را و
برگزاري مجلس را بگذاريم که شانسي بگيرد و گاهي هم نگيرد ،گاهي گرم شود و
گاهي نيمگرم ،بياييد از کوچكترين فرصت استفاده کنيم که اين اصطالحاتي که کليد
فهم اسالم ما هست (اين اصطالحات امهات اعتقادي ما و امهات ايدئولوژيك ما
هستند) ،مجموعه اين اصطالحات را با تعبير درست ،عميق ،فني ،و ريشه دار علمياش
بفهميم و بشناسيم تا مجموعاً بتوانيم تصوير آگاهانه و کاملي از يك مكتب را به نام
اسالم در ذهن داشته باشيم و در پرده ذهنيت نسل جوان تصوير کنيم .اگر اين کار
بكنيم ،بعد از مدتي ميبينيم آن تجسم کليت اسالم تحقق خارجي پيدا کرده ،آن چيزي
را که اقبال تجديد بناي همه هيكل اسالم ،هيكل اعتقادي و فكري و عملي انساني
اسالم ،آرزو ميکرد ،تحقق پيدا کند .اين کلمات االن به صورت تصادفي است ،هر
کس به ذوق خودش يك جور معني کرده است يا اصالً هيچكس معني نكرده ،همين
طور سنتي فكر ميکنيم معنياش را ميدانيم ،در صورتي که اين اشتباه بسيار بزرگي

 . 1عالم در اسالم به معناى آگاه است نه به معناي آدم فنى ،آگاه است ،نور است نه مجموعه اى از تصويرهاى ذهنى،
آن علمى که عبارت است از تصوير صورت اشياء در ذهن آن علم يونانى است .علم اسالمى نور يقذفه اهلل فى قلب من يشاء
است ،و روشن بينى در برابر حقيقت غير از تصوير اشياء خارجى در ذهن است ،اين دو جور عالم است .يك مستشرق هم
ممكن است بسيارى از حقايق اسالمى را بهتر از همه ما بداند و هستند االن مستشرقينى مثل المانت که آدمى مثلماسينيون مى
گويد در شرق شناسى و اسالم شناسى آدمى مثل المانت آگاه و اسالم شناس نداريم و مثل او هم خبيثى نداريم.
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است .اي کاش ما از اسالم هيچ نميشنيديم و نميفهميديم ،زيرا در تالش و جستجوي
فهميدنش الاقل اگر چهار کلمه ميفهميديم ،آن چهار کلمه درست بود ،اما اين که به
صورت کاذبي احساس آشنايي ميکنيم ،اين احساس کاذب مانع از آن شده است که
يك شناخت درست از آن داشته باشيم .براي همين هم هست که يك مسيحي ،يك
يهودي ،يك غير اسالمي ،وقتي که چهار تا کتاب ميخواند و مسلمان ميشود ،ميبينيم
برداشت و شناختي از اسالم ارائه ميدهد که براي ما که مسلمان سنتي و فرهنگي
هستيم ،آموزنده است .آقاي سعيدي از يك خانمي صحبت ميکردند که اين خانم نه
عالم است ،نه اسالم شناس است ،نه فقيه است و نه در خانواده اسالمي بزرگ شده،
هيچ گرايش انساني او را به مطالعهاي از اسالم در يك محيطي که مطالعه اسالمي بسيار
دشوار است و اسناد و فرهنگ و استاد و حوزهاي نبوده وندارد (نكشانيده است) ،بلكه
او خود به قبسي از اين آتش عظيم اسالمي اعتقادي و از اين فرهنگ عظيم ميرسد و به
همان ميزان که از همان روزنه کوچك اين دنياي بزرگ را ميبيند ،زواياي از اسالم و
تصوير و رنگهايي از اسالم را ميبيند که براي ما گويي تازگي دارد حتي براي ما که
خودمان توي اين خط هستيم و در اين راه هستيم و تمام عمرمان را در کتاب و اسالم و
اين مسائل گذرانده ايم و در شب و روز يا ميشنويم يا ميخوانيم يا ميگوييم .اين امر
درست مثل توريستي است که به ايران وارد ميشود يا به تهران وارد ميشود و با يك
نگاه مسائل و نكتههايي را ميفهمد ،که ما که در اينجا شب و روز با آنها سروکار
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

125

ايدئولوژي 4

داريم متوجه نشده ايم .اين احساس کاذب شناخت است .اين احساس کاذب شناخت
نه تنها ارزش ندارد بلكه مانع از شناخت درست هم ميشود ،براي اينكه اشتهاي
شناخت حقيقت را کور ميکند .
اين کار خيلي خسته کننده است ،کار فني است ،براي مجلس خوب نيست ،به درد
آن مجلسي نميخورد که بعد از مدتي دور هم نشستيم و ميخواهيم حالي بكنيم و يك
کيفي و لذت و شوري ببريم؛ که البته چنين کاري از دست اين برنامه برنمي آيد .براي
کساني که درد دارند و خطر را جدي حس کردهاند و با اين مسائل با همين شكل در
ايدئولوژيهاي ديگر و مكتبهاي ديگر سر و کار دارند و تماس دارند البته مفيد و
جالب است .اما براي آنهايي که به صورت تفنني و شبچره گاهي ميخواهند يك
مجلس ديني خوب بگذارنند البته خسته کننده است .
اين هم يك مرز تازه ،براي اينكه باز صفها از هم مشخص بشود؛ آن کسي که به
يك مجلس ديني براي ثواب ميآيد يا براي يك شستشوي روحي و روحاني ميآيد
با آن کسي که براي يك شناخت دقيق جدي ميآيد ،اين دو صفشان را بايد از هم جدا
کنند و نوع مجلسهاشان بايد جدا شود و تيپهايشان هم بايد جدا شود .پنج تا شاگرد
مدرسه دردمند آگاه از خيل کثير از آدمهاي معنون و محترم و مجلل و مسلمان ارزش
بيشتري دارند .زيرا آنها آخر به پوچي ميگروند ،و از اين شعله هاست که آتش ايجاد
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ميشود .اسالم هم به همين ترتيب شروع شد و تجديد بنايش هم بايد همين طور بشود.
براي اين کار ممكن است يادداشت بفرماييد :من نميخواهم اينها را معني کنم ،ولي
ميخواهم بگويم اين نوع کلماتي است که بايد دنبالش برويم تا برايش معني و تفسير
درست پيدا کنيم؛ باز نه تفسيرهاي فلسفي و عرفاني و موشكافيهاي خيالي و
متافيزيكي ،نه( ،بلكه بايد) يك کلمه همان جور که يك مسلمان امي زمان پيامبر
ميفهميده (فهميده شود) ،تمام! هر کسي ميخواهد فني و تخصصي کار کند ،برود و
درسش را بخواند ،ولي من امي شترچران که از صحراي عربستان به مدينه آمدهام،
ميخواهم بفهمم وقتي قرآن ميگويد مؤمن ،يعني چه؛ وقتي ميگويد کافر ،مقصود
چيست؛ وقتي ميگويد جهاد ،يعني چه؛ وقتي ميگويد توحيد ،معنياش چيست و
عواقبش و آثارش و لوازمش چيست؛ تمام شد ،همين .ديگر اگر کسي ميخواهد
فلسفه بخواند بايد برود (فلسفه) هگل را بخواند ،مالصدرا را بخواند ابوعلي را بخواند،
ارسطو را بخواند؛ آن رشته تخصصي است که به ما مربوط نيست ،ما يك اسالم امي
وار با يك مغز امي ميخواهيم بشناسيم .در همين حد هم وظيفه اسالمي مان است .براي
اينكه اجتهاد فكري و عقلي در اصول اعتقادي ،وظيفه فرد فرد ـ حتي يك کارگر،
دهقان و يك عالم ،فرق نميکند ـ است .
در اين محدوده البته بايد کار کنيم و فكر کنيم و بينديشيم و اگر امروز به معني
کردن هيچ يك از اين لغات هم نرسيديم ،طرح آن ،خودش نيمي از کار است( ،زيرا)
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خيلي چيز تازهاي هم نيست و هيچ کار عجيب و غريب هم نيست ،کشف تازهاي
نيست ،خيلي هم ابتدايي و خيلي پيش پا افتاده است؛ ولي تجربه يك معلم را بايد قبول
کنيد که اين ارزشش براي آن جنگ اعتقادي ،که ما االن با آن درگيريم ،از هر بحثي
و از هر طرحي ضروريتر و مهمتر است:
اول :توحيد ـ شرك ،غيب ـ شهادت (شهادت به معناي فلسفي و علمي؛ نه انساني،
در برابر غيب :عالم الغيب و الشهاده) ،آيه ـ سنت (باز سنت به دو معناست :يكي آنكه
در قرآن بحثش مطرح است به نام سنت اهلل و يكي سنتي که به نام قرآن و سنت
مصطلح است به معناي سنت النبي؛ در دو معني است) .اين بحث جهانبيني و
جهانشناسي است .
اين تقسيم بندي و جدا کردن مطالب از يكديگر متدي است براي تعليم ،ولي در
حقيقت بايد اين بينش خاص اسالمي را بفهميم که هيچ يك از اين مطالب قابل تجزيه
نيستند .
در داستان آدم :خالفت ـ خاك يا لجن ـ روح خدا ـ اسماء ـ مسجود شدن آدم ـ
ميوه ممنوع ـ عصيان ـ شيطان يا ابليس ـ حوا ـ هبوط (هبوط آدم از بهشت به زمين يعني
شروع زندگي زميني نوع انسان) ـ توبه آدم (توبه وجودي ،بحث وجودي است که تمام
فلسفه زيستن انسان در کلمه توبه است) .نفس ـ تقوا ـ رشد ـ حكمت ـ مذهب يا دين ـ
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دنيا ـ آخرت ـ حسنه ـ سيئه ـ صالح ـ ظلم ـ استضعاف ـ استكبار ـ قسط ـسنت النبي
(اين سنت در پيغمبرشناسي و اسالمشناسي است و آن سنت که در باال گفته شد سنت
در جهانشناسي است) ـ معاد ،وحي .تا اينجا انسانشناسي است .
حاال ،تاريخشناسي ،جامعهشناسي :هابيل= قابيل ـ مأل ،مترف = ناس ـ امت ،امامت ـ
رجعت ،وراثت .حاال اگر بخواهم همه را بگويم ديكته ميشود ،فقط به عنوان اينكه
ميخواستم نمونه کار را مطرح کنم که مقصودم از کليدهاي ايدئولوژيك و از
ستونهاي مكتب فكري اسالم چيست .به همين ترتيب مثل ميثاق ،فطرت و عدل.
ميبينيم که خيلي زياد است .اين مقدار را من در همين جا که نشسته بودم ،در ذهنم
يادداشت کردم .اينها نه ترتيب مشخص ومنطقي دارد ،و نه کامل است؛ استقراء کردم.
براي اينكه کاري است که بايد کرد .من اينجا فقط ميخواهم نمونه بدهم ـ البته نه براي
آقاياني که احتياج به فضولي هاي من ندارند ـ ،به عنوان اينكه اگر دانشجويان من از من
ميپرسند و خواسته باشند بدانند که االن چطور به نظر تو کار کنيم ،جواب من به طور
کلي اين است که االن يك کار دقيق ايدئولوژيك علمي و فني 1ميتوان کرد .اين کار
را به چند صورت ميشود کرد :آنهايي که خودشان اهل تحقيق نيستند ،هر کسي را که

 . 1منظورم از فنى ،تخصصى نيست چون آن کار براى متخصصين است .فنى به اين معناست که از اين بى برنامه بودن و
همينجورى وراجى کردن و ذوقى مسايل را مطرح کردن و بى مسؤوليت بودن در طرح مسايل خارج بشويم.
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سراغ دارند اهل تحقيق است ـ ولو بچه شان؛ دنبال محقيقين بزرگ نروند ـ ،ميتواند
برايشان آموزنده باشد و اينها را در حد نياز فكري و اجتماعيشان برايشان معني کند .و
آنهايي که به نسبت استعداد خودشان دستشان به بررسي و شناخت و مطالعه و کتاب و
قرآن و امثال اينها باز است؛ البته با علم به اينكه آنچه در ميآورند مسلم نيست .اين
(اصل) باز ضريبي است که هر محقق بايد براي خودش قائل باشد حتي در درجه خيلي
باال .ولي اين بدان معنا نيست که چون حتماً بايد آنچه که تحقيق ميکنيم ،حقيقت
مطلق قطعي باشد ،اين وظيفه داراي شرطي باشد ،که هيچكس به دنبالش نرود.
نه! اينكه هر کس تحقيقي ميکند در حد ما ،اين تحقيق مسلم نيست و حتماً و قطعاً
درست نيست؛ ضريبي است که هميشه بايد براي کار خودمان داشته باشيم؛ ولي نه بدان
معنا که اين ترسي باشد از اينكه قرآن را ببنديم و به آن مراجعه نكنيم وهيچ کتاب ديني
نخوانيم ،راجع به مذهب فكر نكنيم به خاطر اينكه ممكن است اشتباه کنيم .و اين ترس
باعث شده که مذهب محبوس بشود و در اين چهار چوب مقدس و سرد خودش از
اذهان ما بريده و بيگانه درآيد .لذا همه ميتوانند در جستجوي اين شناخت باشند .همان
طور که ايدئولوژيهاي ديگر را ميشناسيم با همان متد ميتوانيم همين ايدئولوژي را
بشناسيم؛ حتي اگر واقعاً انصاف داريم ،شعور داريم و انسانشناسي را الاقل معتقديم و
به قول امام حسين« ،دين اگر نداريم حريت علمي و حريت انساني داريم» ،اگر بخواهيم
اسالم را رد کنيم .بايد اول آن را بشناسيم .بايد بشناسيم ،بايد بفهميم که چه چيز را رد
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ميکنيم .رد کردن آن چيز خرافي که در ذهن پدر و مادر ما هست ،نه دليل علم است
و نه دليل روشتفكري .آن چيزي که واقعيت دارد و حقيقت دارد ،آن چيز را بايد
شناخت و درست شناخت و بعد دوباره در بارهاش قضاوت کرد و تصميم گرفت ،و اال
نشناختن و رد کردن و مسخره کردن کار هر نيمه روشنفكري است که اداي
روشنفكري درمي آورد ،و اين سادهترين نوع روشنفكري است که آدم يك شبه
ميتواند تصميم بگيرد يك روشنفكر بزرگ بشود .
هنوز هم چند کلمه ديگر به ذهنم آمده که مهم است ،اينها مسائل مهم اجتماعي
است :مؤمن ،کافر ،منافق ،جهاد ،فالح .فالح بزرگترين کلمهاي است که شايد در
ايدئولوژي اسالم از لحاظ انسانشناسي مطرح است ،يعني همان اندازه که کلمه توحيد
در جهانشناسي اهميت دارد فالح در انسانشناسي اهميت دارد و امامت در جامعه
شناسي .
درست دقت کنيد که چه ميخواهم بگويم« :درست به همان اندازه که در جهان
شناسي ،توحيد اساس است ،در انسانشناسي فالح ،در جامعهشناسي امامت ،در فلسفه
تاريخ انتظار ،اينها اساسند» .
عبادت ،طاعت ،توسل،شفاعت ،دعا ،صلوه ،تزکيه ،شهادت (آن شهادت در
جهانشناسي است و اين در انسانشناسي است) ،روح ،امي(چقدر اين کلمه عزيز
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است) .قرب و تقرب ـ هجرت ـ معراج ـ اسراء (درلغت به معناي حرکت کردن در
شب) .هديـ تقيه ـ تقليد .
حال ميخواهم اصل ديگري را مطرح کنم ،که به عنوان يك اصل نيست ،يك
موضوع نيست ،يك متد است ،يك بينش است .با اين متد و با اين نگاه بايد به سراغ
تحقيق برويم ،و با آن متد و نگاه« ،تضاد» است .اسالم همه چيز را ،هستي را و انسان را،
با تضاد شروع ميکند .ولي متأسفانه ما که خيال ميکنيم تمام تاريخ فلسفه از مارکس
آغاز شده و با او ختم شده ،شجره مسائل فكري را حتي در سطح جهاني هم نميدانيم .
ديالكتيك ،اصل تضاد در طول تاريخ :از يونان گرفته تا هگل ،و از مذاهب و
فلسفههايي که حتي بنيانگذارانشان شناخته نيستند در هند ،چين و ايران تا مذاهب
پيشرفته و بزرگ مانند يهود و مسيحيت و اسالم همه جهان را ،و انسان را ،وجامعه را ،و
تاريخ را بر اصل تضاد طرح کردند و اصل تضاد اصوالً اصلي است که جزء
خصوصيات منطق ديني و عرفاني است .در طول تاريخ ،چه در شرق و چه در غرب و
چه در تاريخ فلسفه غربي و چه در تاريخ فلسفه شرقي ،تنها و تنها جايي که ،براي اولين
بار و آخرين بار ،منطق تضاد بر ماديت و ماديگري وضع شده ،فقط (توسط) شخص
مارکس است .پيش از او جزء ذات بينش ايده آليستي و عرفاني و مذهبي بوده است؛
حتي تا قبل از مارکس که استادش هگل (اصالً اين ديالكتيك مال اوست ،ديالكتيك
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جديد به شكل غربياش) باشد و ديالكتيك در يونان که بنيانگذار ديالكتيك است به
شكل جديدش يك ديالكتيك صد در صد است ،عرفاني است ،ديالكتيكي است که
در دو اصل ضد و نقيضش در آن درگيري که همه چيز را در حال حرکت و تغيير قرار
ميدهند ،يك عنصر ثابت به نام «لوگوس» وجود دارد که همه حرکتها به «لوگوس»
منجر ميشود؛ يعني ديالكتيك يوناني در عين حال که همه هستي را در کون و فساد و
تغيير دائمي ميداند و همه چيز را در تضاد وتغيير ـ در عين حال ـ ،يك عنصر ثابت و
متعالي به نام «لوگوس قائل است که ديالكتيك به آن منجر ميشود .ميبينيم حتي در
مفهوم ديالكتيك يوناني که هگل هم از او ميگيرند ،يك اصل ثابت در ديالكتيك
وجود دارد به نام «لوگوس» که ماترياليستها در قرن نوزدهم «لوگوس» را از توي
ديالكتيك که جزء اصول ديالكتيك است برداشتند براي اينكه بتوانند آن را بچسبانند
به ماتريالسم ،که اصالً اليتچسبك است .
تضادها :توحيد ضد شرك (در بررسي ميخواهم بگويم) .آدم در برابر ابليس (در
جامعه) .
در تاريخ :هابيل در برابر قابيل( در جهت گيري است نه در دو وجود؛ در دو وجود
نيست ،در دو جهت است) ،اهلل در برابر طاغوت .درست آيات قرآن اين دو صف را در
برابر هم مشخص ميکند ،سمبل يك صف طاغوت سمبل يك صفت اهلل ،اينجا اهلل و
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طاغوت جهت گيري انسان را مشخص ميکند نه دو وجود را؛ واال در برابر اهلل طاغوت
وجود ندارد (اينجا بحث فلسفي نيست ،بحث جناح اجتماعي و پايگاه اجتماعي
انسانهاست) .
ناس در برابر مأل ـ مؤمن در برابر کافر (بامعنيهاي خاص اين کلمات) .رشد در
برابر غي ـ تقوي در برابر فجور (فالهمها فجورها و تقويها) ـ آخرت در برابر دنيا .
ميبينيم که تمام اين تسلسل مفاهيم اعتقادي ،اجتماعي ،جهان شناسي ،تاريخ
شناسي ،انسانشناسي را ميتوانيم با اين منطق تضاد و تقابل تعقيب کنيم و ضدش را
بيابيم و اين نشان ميدهد که اسالم مفاهيم را به صورت منطق ارسطويي ،مجرد ،مطلق و
تغيير ناپذير در فضا تعريف نميکند ،بلكه در درگيري تعريف ميکند.
مثالً خدايي که فيلسوف تعريف ميکند ،تالش گوناگون براي اثبات وجود خدا در
برابر کسي (است) که منكر خداست .پس درگيري وجود دارد بين دو انسان که يكي
منكر وجود خداست و يكي مؤمن به وجود خدا؛ اما او که مؤمن به وجود خداست،
(مي گويد)« :خدا هست»؛ تمام شد! (فيلسوف) از خدا تعريفهاي فلسفي خيلي دقيق و
باالي علمي ميکند ،بعد اثباتش هم ميکند ،بعد هم ميشناساند :خدا هست ،ابعادش
اين طور است يا اين جور نيست ،صفاتش اين استيا اين نيست ،رابطهاش با انسان اين
است يا اين نيست( ،اين است) تعريف خدا ،تمام شد! اما اسالم خدا را که مطرح
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ميکند ،بالفاصله يك درگيري در برابرش طرح ميشود :يك خدايي که در زندگي
خصوصي من جهت من را مشخص ميکند ،در زندگي اجتماعيام جهتم را مشخص
ميکند ،طرفم را معين ميکند ،در تاريخ جهت يك جريان تاريخي را در برابر يك
جريان تاريخي ديگر مشخص ميکند ،و در ذهن يك بعد از ارزشها را در برابر يك
بعد ديگر از ارزشها به جنگ مياندازد .ميبينيم يك توحيدي است که ناگهان
برخالف توحيد فيلسوف که افراد را تقسيم ميکند به منكر خدا و معتقد به خدا ،در
اسالم حتي معتقدين به اهلل را به جنگ هم مياندازد .بالل آدمي است که يك کلمه
فلسفه بلد نيست ،يك کلمه علم نميداند تا توحيد را ميشنود و ميفهمد که خدا يكي
است ،ميداند در عين حال اين اقرارش به وحدانيت خدا يعني رفتن به خانه و شمشير را
برداشتن و آمدن و به جان «اميه بن خلف» افتادن است .آخر چطور مسئله توحيد در مغز
بالل يك چنين تلقي دارد؟ جز اينكه اسالم ،توحيد را ،خدا را ،وحتي انسان را ،اساساً به
صورت مفاهيم مجرد در کتاب فلسفه و علم مطرح نميکند بلكه در متن درگيري و
جناح بندي و قطبي بودن زندگي جهان و انسان معني ميکند ،و تفسير ميکند! انسان
هم همين طور؛ انسان در فلسفه چيست؟ حيواني است ناطق .بنابراين هر حيواني که
ناطق شد ميشود انسان؛ قضيه تمام شد! حيواني است ذهنيت ساز ،هر حيواني که
ذهنيت ميسازد ميشود انسان حيواني است که روي دو پا ايستاده است و کف دستش
و پيشانياش مو ندارد و چانهاش عقب رفته است و دمش هم افتاده است (اين انساني
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است که علم تعريف ميکند)؛ انساني است که ابزار ميسازد؛ بسيار خوب ،روباهي
ميخواهد برود کالغ را آن باال بخورد ،ميخواهد برود روي درخت وسيله ندارد و
محروم ميماند؛ اما انسان وقتي که ميرسد ،نردبان درست ميکند .چرا؟ چون انسان
ابزار ساز است .تعريفش تمام شد!
پس جنسش حيوان است ،فصلاش هم ابزار ساز؛ تعريف کامل جامع و مانع ،تمام
شد! اما اسالم انسان را چه جور تعريف ميکند ،تعريف ديالكتيكي به معناي واقعي
کلمه نه معناي خشك و بيروح و بيجهت و بيمعني .نه کور و جبري بلكه دقيقاً
آگاهانه و مسئوليت ساز و انساني :انسان در متن انسان بودنش جنگ است ،در متن
وجودش جنگ است ،در رابطه خودش با خودش جنگ است ،در نفسش با نفسش
جنگ است ،يك جهت وجوديش اماره بالسوء و يك جهت وجودي ديگرش (اماره)
بالخير است .اما هر دو در عين حال انسانند .و نفس يعني انسان که حاال قرآن تعريف
ميکند .نفس و ما سويها ،اين نفسي که ما درستش کرديم ،راستش کرديم ،قسم به
همين نفس و به آنچه که اين را برپايش کرد ،راستش کرد؛ درستش کرد،خوب ،اين
چطور نفسي است؟ فالهمها فجورها و تقويها ،همين نفسي که در آن واحد فجور و در
آن واحد تقوي دارد ،همين (نفس) مقدس است و مورد قسم خداوند .
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يك نفس مجرد که تعريف منطقي ارسطويي داشته باشد نيست ،آن طوري که
ابوعلي ميگويد نيست ،که بخاري شكل است ،آيا چقدرش مادي است ،چقدرش
مجرد است .ازاين حرفها نميزند .يك چيز عيني ،يك چيز واقعي ،و يك چيزي است
که مسئوليت ايجاد ميکند .در نفس ،درذات خودش ،در عين فجور تقوي است ،است
اين تعريف بر اساس تضاد است .
خوب ،در رابطه خودش با خودش ،در رابطه خودش با (نفس) ديگرش ابليس است
ـ خودش در تضاد است .در رابطه خودش با قطب اجتماعياش (در زندگي اجتماعي)،
مأل و مترف است .يعني نفس هميشه در يكي از قطبهاي تضاد تعريف ميشود ،نه
مجرد ،کامل ،تمام شده ،فيكس ،اليتغير ،ثابت و مجرد ،آن طوري که منطق صوري
ارسطويي تعريف ميکند .
اين يك طرح و يك برنامه کار است ،بنابراين هر کجايش که ابهامي يا نارسايي و
يا نقصي احساس ميکنيد مطرح کنيد تا کم کم روشن و کامل شود .البته فكر ميکنم
که تا اينجا اشكالي نيست چون طرح مسئله است ،مشكل از جايي شروع ميشود که
بخواهيم اين کلمات را معني کنيم ،در اينجا است که مشكالت مطرح ميشود ،و
اختالف برداشتها و به خطا رفتنها از اينجا شروع ميشود که بايد هميشه مواظب بود و
دقت کرد .
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س ـ آيا به نظر شما تضاد است که حرکت را ايجاد ميکند يا حرکت است که
تضاد را ايجاد ميکند؟ چون ميگويند حرکت است که تضاد را ايجاد ميکند .مثالي
هم که زدهاند چنين است :اگر حرکت در نطفهاي که در درون تخم مرغ ميباشد،
نباشد تضاد به وجود نميآيد و هر وقت آن حرکت قطع شود آن تضاد از بين ميرود .
ج ـ خير ،حرکت نه ،تضاد است که حرکت به وجود ميآورد؛ مثالً :اگر در اوول
تخم مرغ نطفه خروس نباشد آيا حرکتي ايجاد ميشود؟ مسلماً خير؛ پس اين تضاد
است که باعث حرکت ميشود .
س ـ شما فرموديد :فالح در انسان شناسي؛ آن طور که من فكر ميکنم و از قرآن
هم برمي آيد ،ايمان و تقوا در انسانشناسي مطرح است که نتيجهاش به فالح ميرسد .
ج ـ پس معلوم ميشود نتيجه مهم است و آنها مقدمهاند .
س ـ در جامعه شناسي ،امامت هم باز نتيجهاش فالح است ،يعني در جامعه امامت
مطرح است که به عنوان يك وسيله انسان را به فالح ميرساند؛ توحيد هم در
جهانشناسي باز به عنوان يك مبنا است؛ و در انسانشناسي هم به نظر ميرسد که تقوا و
ايمان مطرح است که نتيجهاش به فالح ميرسد .
ج ـ درست است ،نتيجهاش فالح است و براي همين است که من در فالح به عنوان
يك آرمان اساسي تكيه کردم نه به عنوان يك بنياد .شما به عنوان يك بنياد تكيه
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ميکنيد؛ بنياد :ايمان ،تقوا ،عبادت ،رياضت ،جهاد ،علم ـ همه اينها ـ هست ،اما آرمان
نهايي در انسان فالح است؛ دليلش اين است که شعار توحيد ما بر دو اساس مبتني
است :
يكي توحيد و يكي فالح« .قولوا الاله االاهلل تفحلوا» ،دو ستون است :ستون اول
جهانبيني است و ستون دوم انسان شناسي .
س ـ چون شما فالح را در مقابل امامت و توحيد ميگذاريد (دکتر :در مقابل نه« ،به
عنوان آرمان نهايي») .همان طور که ميفرماييد :در جهانشناسي توحيد خيلي اهميت
دارد ،در جامعهشناسي امامت مهم است ،و در انسانشناسي فالح ،ما ميبينيم که در
جهانشناسي توحيد به عنوان يك بنياد مطرح است و در جامعهشناسي امامت بنياد
است ،بنابراين اجازه دهيد به جاي فالح هم تقوا و ايمان بگذاريم که به عنوان يك بنياد
هر سه مطرح باشد که نتيجه هر سه به فالح ميرسد .
ج ـ ما در تعريفش ميگوييم که ،خود «امت» که اصل است« ،قسط» که اصل است،
«امامت» که اصل مهم است ،همه اينها باز وسيله براي فالح است ،يعني واقعاً ما هيچ
نداريم جز توحيد و فالح؛ ديگر هيچ چيز نداريم؛ در رابطه فردي و خود سازي ،عبادت
مطرح است صاله مطرح است ،رياضت مطرح است ،شفاعت مطرح است و توسل
مطرح است( .در خود سازي) ،و در جامعه سازي است که قسط و عدل و امامت و امت
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مطرح است .همه اينها به عنوان وسايلي هستند که از طريق ساخت اجتماعي و ساخت
فردي ،انسان را به فالح برسانند .در کدام جهان؟ جهاني بر اساس توحيدتصوير شده و
تفسير شده است .در کدام جامعه؟ جامعهاي که بر اساس يك امت ساخته شود ،يك
جامعه امتي ،نه يك جامعه سوسيتي و ناسيونال .و چه انساني؟ انساني که با تقوا باشد:
«هدي للمتقين» ،از اولين آيههاي قرآن است .
مسئله ديگري که بايد گفته شود اين است که ،اين تقسيم بندي يهايي که ما کرديم
به عنوان يك متد تعليم است يعني معلم گاهي به خاطر تعليم دادن مفاهيمي را از هم
مجزا ميکند و پشت سر يكديگر رديف ميکند ،مثل 1و3و2و4و ...5اين کار براي
تعليم است ،اما در حقيقت بايد آن بينش خاص اسالمي را که نوترين و مترقيترين و
علميترين ،يعني ماوراء علميترين بينش انساني است ،حتي بر اساس مالك امروز بايد
تمرين کنيم که آن طور بفهميم ،و آن اين است که هيچ يك از اينها قابل تجزيه
نيستند .اين بينش دوگانه پرستي ،سه گانه پرستي ،چند گانه پرستي است ،و بينش
شرك آلود و چرك آلود ماست که مفاهيم را از هم جدا کرده :فيزيك را از
متافيزيك ،جسم را از روح ،نان را از روح و خدا را از خرما .توحيد به اندازهاي که در
هستي معني دارد ،در عالم وجود معني دارد ،در رابطه ميان پديدههاي عالم معني دراد،
در ناني که من و تو سرش نشستيم و ميخواهيم با هم قسمت کنيم و بخوريم نيز معني
دارد .اگر بگوييم اين مسئله اقتصادي است ،و آن مسئله عرفاني است ،باز دچار ثنويت
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فكري و ضد توحيدي شده ايم؛ بايد تمرين بكنيم که در متن ماديت خدا را بفهميم و
در متن خداشناسي و خدا پرستي ماديت را .بايد ماديت را به آن معنايي که ماترياليسم
براي ما تفسير ميکند نميفهميم؛ فرهنگ اسالمي و فرهنگ عرفاني به ما آموخته است
که حتي در جلوههايي از همين طبيعت عنصري ،خداوند احساس و شناخته ميشود.
خدا به همان گونه که از عقل صحبت ميکند ،به همان شكل که از روح حرف ميزند
به همان طريق که از وحي حرف ميزند ،و همانطور که از آدم حرف ميزند ،از
زيتون ،عنكبوت ،زنبور عسل ،شتر ،گاو و پشه حرف ميزند؛ برايش اصالً فرق
نميکند .پايين و باال ،خاك و پست ،فيزيك و متافيزيك و جسم و روح ،اين تقسيم
بنديها اصالً در ذهنيت جهانبيني اسالمي نميگنجد ،از وقتي که بينش يوناني وارد
فرهنگ اسالمي شد ذهنيت علمي ما براي فهم بينش اسالمي ديگر لنگ شد ،يعني
شانس فهميدن مفاهيم اسالمي را در آن وحدت کلياش و در آن توحيد وجودياش از
دست داديم .
و اين يك مسئله است ،و تمرين يك رياضت علمي است که مرزهايي را که علوم
و فلسفهها در ذهن و تعقل ما ايجاد کردهاند ،بشوييم و خدا را در وجود مطلق خودش
حس کنيم« ،در وجود مطلق خودش حس کنيم» ،شوخي نيست قسمهاي قرآن را نگاه
کنيد ،در ذهنيت ما نميگنجد :يك آدمي مثل پيامبر اسالم محمد بن عبداهلل سواد
ندارد ،با دستش ـ به تصريح قرآن ـ خطي ننوشته ،کتابي نميتواند بخواند ،اول بار که
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ميآيد و ميخواهد پيام را بر يك جامعه بدوي وحشي امي عرضه کند ،قسمها چيست؟
قلم!«ربك االکرم» کيست؟ «الذي علم بالقم»« .رب» آنها کيست؟ «الذي خلق ،خلق
االنسان من علق» اين «رب» تنها است .اما آن ربي که «علم بالقم» ميباشد «ربك
االکرم» است .
آيا يونسكو حرف ميزند يا محمد امي؟ اين خيلي چيز عجيبي است .به «ن» 1قسم؛
عظمت تلقي سواد را نگاه کنيد؛ کدام شعار بشري اين طور است؟ هنوز ،االن هم بعد از
انقالب کبير فرانسه ،تقدس قلم ،فرهنگ ،اصالت فرهنگ (کولتوراليسم) و ...چنين
جملهاي کجاست؟ قسم به «ن» ،و قسم به قلم و قسم به هر چه که مينويسند .خيلي
عجيب است؛ هر چه مينويسند! اصالً نفس نوشتن و قلم زدن مقدس است ،به قدري
که خداي محمد بيسواد که قلم بلد نيست بزند به آن قسم ميخورد.
از همين جا ثابت ميشود که اين مال محمد نيست؛ اگر ساخته محمد است خودش
بايد به (به شتر جمازه) ،به شمشير ،به خون ،به شرف ،به حميت ،به غيرت ،و به ناموس،
قسم بخورد ـ از اين چيزهايي که در ادبيات عرب است .قلم چيست؟! تازه بعد از اينكه
اسالم آمده و خلفاي راشدين هم آمدند و رفتند و زمان معاويه شده و (رواج) فرهنگ

 . 1مي گويند ن ،ماهي است که از آن مرکب مي ساخته اند.
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و ، ...معاويه به زياد مينويسد« :من تو را از ميرزا بنويسي نجات دادهام و جزء اسواران و
جزء سوارکاران و جزء امراء کردم» .منت سرش ميگذارد ،که تو ميرزا بنويس بودي،
تو قلم زن بودي .هنوز هم فرهنگ و بينش انساني به اين تقدس قلمي نرسيده ،االن هم
قلم زنها در خود اروپا گرسنهاند ،مگر اينكه به يك کمپاني وصل بشوند!
«ورکور» را نگاه کنيد :او کسي است که همين حاال در فرانسه زندگي ميکند؛
ورکور کسي است که «خاموشي دريا» از او به فارسي ترجمه شده؛ او ادبيات نيمه شب
را (شب نامه نويسي) در دنيا اختراع کرده .در موقعي که آلمانها آمدند فرانسه را اشغال
کردند ،تمام نهضت مقاومت مسلحانه مردم فرانسه عليه آلمان از نظر فكري و از نظر
تبليغاتي روي کاکل آقاي ورکور ميچرخيد .االن ،هم اگزيستانسياليستها ،هم
مارکسيستها و هم کاتوليكها هر سه در هفته فكري مارکس که ميگيرند به رياست او
مذعن هستند .يعني اين رئيس مجلس است .و آن سه جناح تحت نظر اين آقاي ورکور
مينشينند .يك چنين آدمي االن در پستترين شكل زندگي اقتصادي و خاموشي و
گمنامي ميگذراند .انشاءاهلل اگر (به پاريس) رفتيد ،به جاي برج ايفل و مولن روژ و...
برويد در کوچه ناپلئون بناپارت ،يك دکان است؛ در يك دکان زندگي ميکند که در
اتاقش از توي کوچه است ،و آن وقت بچه خوشگل ژان کوکتو از شانزه ليزه که
ميگذرد راه بند ميآيد .کجا اين طور به قلم سوگند ميخوردند؟ کدام قلم؟ کدام
قلم؟ اين چطور ميتواند پيام امي باشد؟ اين طور اثبات وحي ارزشش بيشتر است و
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بيشتر ايمان ايجاد ميکند يا اينكه فرمول شيميايي و فيزيكي برايش درست کنيم و در
آزمايشگاه وحي را تشريح بكنيم؟ مگر نه اينكه باز برگشتن به قرن هجدهم است و
آقاي کلودبرنارد؟
مسئله ديگري که ميخواستم بگويم و عامل بزرگترين و شايد تنها عامل انحراف و
بيمعني شدن همه چيز است ،جايگاه معاني است .جايگاه معاني ،غير از خود معاني
است .جايگاه معاني يعني چه؟ يعني ما معنايي داريم که اسمش توحيد است؛ توحيد
معنايي هم دارد ،معناي فلسفي دارد ،جهانشناسي دارد و ...اما در نظام اجتماعي که در
آن زندگي ميکنيم ،در جامعهاي که زندگي ميکنيم ،اين کلمه يك جايگاه
مخصوص براي من معين ميکند .اين حرف که ميخواهم بگويم خيلي دقيق است:
مثالً ميگوييم «امامت» ،اين کلمه امامت بعد از همه آن معاني که دارد وقتي
بشناسيمش ،براي مني که به امامت معتقديم يك جايگاه خاصي در جامعه معين ميکند
و مرز مشخص ،و جبهه مشخص .
حاال مثال ميزنم :وقتي «توحيد» در زمان پيامبر مطرح شد ،پيامبر از حرا پايين آمد
و گفت «توحيد» .خيلي خوب ،آقا اين بتهايي که خودتان ميسازيد دست اندرکار
جهان نيستند و خداي واحد احد دست اندرکار است« :وال حول وال قوه اال باهلل» اين
بحث فلسفي است ديگر ،اما نه! اين سخن جايگاه مرا که موحد هستم در جامعه خودم
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مشخص ميکند ،يعني من معتقدم حاال که موحد هستم« :ال حول وال قوه اال باهلل» يعني
اين يك شعار است ،براي من شعار است؛ يعني چه؟ يعني از نيروهاي که تا حاال
ميترسيدم ديگر نميترسم ،از امكانات و قدرتهايي که به آنها طمع بسته بودم تا براي
من کار بكنند ،ومتوسل ميشدم ،و چاپلوسي ميکردم و اين و آن را ميديدم و تلفن و
يادداشت از اين ميگرفتم و آشنا ميخواستم بشوم ،اينها را ديگر ول ميکنم ،براي
اينكه چرند است هر کس هر زوري درد دروغ ميگويد .در جهانبيني توحيدي من،
هيچكس قدرت ندارد ،در جهانبيني توحيدي من ،هيچكس زور ندارد ،هيچكس در
سرنوشت کسي دخالت نميتواند بكند ،هيچكس زندگي ديگري ،رزق ديگري ،آينده
ديگري ،در دستش نيست ،يك دست بيشتر نيست ،يك نيرو دست اندرکار در جهان
بيشتر نيست .خوب ،اين اعتقاد يك اعتقاد فلسفي تنها نيست ،يك اعتقاد عملي نيز
هست؛ اين اعتقاد جبهه سياسي مرا ،جبهه اجتماعي مرا ،جبهه اخالقي مرا ،جبهه طبقاتي
مرا ،همه را مشخص ميکند .وقتي که من به توحيد معتقدم ،بنابراين خداي همه ملتها
ميشود يكي؛ اهورامزدا خداي ايرانيان ،زئوس خداي يونانيان ،و کريشنا خداي هندوان
نيست؛ همه ملتها وقتي که يك خدا داشته باشند هيچ ملتي بر ملت ديگر امتياز ندارد،
هيچ نژادي برتر از نژاد ديگر نيست ،برتري نژادي منتفي است( ،تبديل) به تخيالت
ميشود .جبهه من به عنوان يك جبهه ضد نژادي مشخص شد ،يعني (جزء) ضرورت
آن است ،يعني يك موحد حتماً يك «آنتي راسيست» است ،يك ضد فاشيست است،
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جبهه مشخص است .تبعيض طبقاتي بر اساس اقتصاد :يك قطب سرمايه دار ،يك قطب
کارگر ،يك قطب با سرمايه زندگي کند و يك قطب با نيروي کار؛ تفكيك ميان
نيروي کار بدني ،نيروي کار فكري ،نيروي کار سرمايه؛ تبعيض ميان يك طبقه باال و
يك طبقه پايين ،يك طبقه حاکم و يك طبقه محكوم ،اينها مرزبنديهايي است که با
جهان بيني شرك جور بود .من حاال موحدم و با هر گونه تبعيض و تجزيه انسان
مخالفم ،نميتوانم موافق باشم؛ توحيد ،جهان را به وحدت ميکشاند ،انسان را هم به
وحدت ميکشاند ،طبقات را هم به وحدت ميکشاند .
بنابراين ،توحيد من از نظر جهان ،همه نيروها را از بين برد ،از نظر جامعه همه قدرتها
را نفي کرد ،از نظر مرزبندي طبقاتي ،همه مرزها را برداشت ،از نظر نژادپرستي همه
فضيلتهاي نژادي را( ،به صورت) خياالت و اسطوره در آورد و چرند کرد .
بنابراين ،من موحد در همان حال که موحدم ،ضد شرکم ،ضد طبقاتيام در
جامعهام ،ضد نژاديام در روابط بين المللي ،ضد تبعيضيم ،ضد تخصصم ،ضد انحصار
طلبيام ،ضد امتياز طلبيام ،ضد طبقات طلبيام ،و طبيعتاً جهانبيني توحيدي همه
جبهههاي مرا در همه ابعاد زندگي مادي مشخص ميکند .
امامت ،معنياش معلوم است؛ بنده شيعه هستم ،اختالفي بعد از پيامبر اسالم رخ داده
است :خالفت و امامت ،جنگ خالفت و جنگ امامت ،خالفت يك نظام حاکم رسمي
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است که بعد در اسالم وارث نظام پيش از اسالم شد ،منتهي همان جاهليت کسري ـ
قيصري که به جاي تاج کياني و تاج قيصري عمامه پيغمبر اسالم را بر سرش گذاشته
بود؛ فرقي نداشت!
من اين را نفي کردم ،به امامت اعتقاد پيدا کردم و علي را سمبل گرفتم .ميگويم
واليت علي ،واليت علي براي من در هر زماني که هستم و در هر جاي دنيا که هستم،
يك جبهه سياسي مشخص ميکند ،و کامالً جبهه اجتماعي مرا معين ميکند .و اين را
ديگر نميشود قره قاطي کرد .معلوم ميشود که من با هر نظامي و هر رژيمي و هر
حكومتي که با واليت علي و علي وار تشابه ندارد مخالفم ،ولو عمامهاش هم سبز باشد،
ولو مارك علي و واليت علي را هم به پيشانيش بزند؛ صحبت مارك نيست ،صحبت
يك نوع رويه است؛ خود علي ميگويد «رويه من غير از رويه شيخين است» ،رويه
يعني چه؟ يعني رژيم؛ ترجمه رژيم است .
بنابراين من در دنيا و در جامعه دنبال يك رويه علي وار هستم که علي دنبالش بود.
آخر او کانديداي ماست! بنابراين او رژيم سياسي مرا مشخص ميکند در هر جا هستم
و هر کسي هستم همين و بس!
خوب ،اين مشخص شد .هر کدام از اين (کلمات) را ميخواهي بگير ،بعد کم کم
هر معني خود يك جايگاه دارد و جايگاه طبقاتي را مشخص ميکند .بعد کم کم در
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مسير تاريخ ،با حقه بازيهاي فراوان ،اين مرزها قره قاطي ميشود ،قبلهها معلوم نيست
کجاست ،جبههها مشخص نيست ،دست راست و چپ با هم قره قاطي ميشود ،چه
جور ميشود؟ بعد واليت علي تبديل ميشود به علي دوستي! بسيار خوب ،علي
دوست کيست؟ بدتر از يزيد هم ميتواند علي دوست بشود ،دوست داشتن هيچگونه
رژيمي ،ارزشي ،خصوصيتي ،فرمي ندارد؛ کار دل است ،هر کس ميتواند هر کس را
دوست داشته باشد ،هيچگونه قيد و بندي ندارد.1
بنابراين يك محقق بايد مرز اين معاني را مشخص کند .وقتي ميگوييم توحيد،
تمام مرزهاي وجودي توحيد دوباره بايد برافراشته بشود ،دو مرتبه بايد بنشينيم و تعيين
مرز بكنيم .سيلها ،جنگها ،غارتها و قتلها مرزها را شسته است ،دشمن و دوست قره
قاطي در هم ميلولند ،معلوم نيست وطن ما کجاست ،وطن دشمن کجاست ،جبهه

 . 1به جناب آقاى سعيدى عرض مى کردم ،اين يك تشبيهى است که از لحاظ ظاهر خيلى مغايرت دارد ولى از لحاظ
باطن آن وجه شبه اش خيلى متناسب است :در روزنامه ها نوشته بودند که يك بابا ،اهل آبادان بود با  2-4يا  15بچه و سه يا
چهار زن و روزى  2-4تومان هم درآمد که از ماهيگيرى داشت و پنجاه ،شصت سال هم از عمرش مى گذشت بدترکيب،
مبتذل ،زشت ،مفلوك ،بدبخت و يك چيز عجيب و غريبى (بود) .اين فرد زده بود به بيابان ،مدتى رفتند دنبالش ديدند رفته
و در جنگلى ،آنجا آواره است ،تنها زندگى مى کند و از زندگى و خانواده و همه گريخته است .خوب چه شده؟ عاشق
ش ده! و همان هفت و هشت تومان حقوقى را که از ماهيگيرى در مى آورد همه را تمبر مى خرد و کاغذ عاشقانه مى نويسد و
مى فرستد به معشوقش .معشوقش کيست؟ ژاکلين! کى به کيه آخر! بابا اگر يك تناسبى بود… ژاکلين که اولش کندى بوده
آخرش اوناسيس!!
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کجاست ،خندق ازاين وسط برداشته شده است ،ابوسفيان و غطفان و اوس و خزرج و
مهاجر و شهيد و مجاهد و غارتگر و پاچه و رمال و هبل پرست و اهلل پرست همه و همه
با هم يكي شدهاند ،هر کس قدرتي دارد و امكاناتي دارد و جبههاي دارد و پول دارد و
زوري دارد ،مسلط است ،بر افكار نيز (مسلط است) و جبهه را هم او تعيين ميکند که
از اينجاست تا آنجا .ببين چقدر قره قاطي شده و به چه صورت وحشتناکي مرزها درهم
و برهم شده است؟
يكي از شعرا ميگفت «وقتي ما بچه بوديم چه خوب بود؛ معلم جغرافي ما چه
خوب نشان ميداد که دست راست کجاست ،دست چپ کجاست .در کالس اول
نشان ميداد و درست هم درمي آمد .ميگفت قبله کجاست ،انحراف از قبله چيست،
شمال ،جنوب ،مشرق و مغرب ،معلوم بود؛ اينها همه را ياد ميداد .ميگفت وقتي رو به
مشرق ميايستي ،پشت سرت مغرب است ،دست راستت شمال و دست چپت جنوب
است ،وقتي که رو به شمال ميايستي ،دست راستت مشرق است .هر جور ميايستاديم
درست و دقيق در ميآمد» .اما حاال چه کسي ميتواند بگويد دست چپ کجاست،
دست راست کجاست ،قبله کجاست؛ شمال ميايستي جنوب را هم ميبيني شمال
است ،ميبيني مشرق پايين است ،ميبيني پايين باالست؛ اصالً در يك آوارگي و تشتت
و درهمي و ساخت و پاخت قبلهها (بسر ميبريم) .چه خوب بود همان مذهبهاي سابق
که هيچ وقت قبلهها ،حتي به جهت گيري جهاني و الاقل به امت خودشان خيانت
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نميکردند .و حاال ،قبلهها به امت خودشان و ساجدين خودشان خيانت ميکنند ،و با
قبله دشمن قره قاطي ميشوند ،به طوري که ما اصالً ديگر حسابش را نداريم؛ مثل
گربهاي که سبيلش را زده باشند نميدانيم ديگر چطور راه برويم ،جهات مشخص
نيست ،نه در سطح جهاني ،که االن در سطح ايدئولوژيك ما هم مشخص نيست.
ميبينيم ،در طول هزار سال تمام آن شمشيرهاي علي و تمام شهداي علوي و شهداي
شيعي ،بر فرق همان کسي زده ميشد که االن هم او مظهر تشيع است .اين چه جور
است؟! من نميفهمم فرق شاه سطان حسين و شاه عباس کبير با عمر و عمربن عبدالعزير
چه بود ،اگر اينها بهتر از آنها نبودند ،که هزار درجه بهتر بودند؟! جبههها قره قاطي
است .
براي يكي از دوستان ميگفتم :مادام ميشن يك زن يهودي است ،من از او ستايش
کردم ،و بعضي از اين طرف وآن طرف گفتند :نگاه کن ،ببين از يك زن ،آن هم
يهودي و خارجي ،تعريف ميکند؛ بله که تعريف ميکنم ،اگر تعريف نكنم اصالً
علوي نيستم ،من علي را به خاطر حق و حقيقتش دوست دارم؛ سيد که نيستم که اصالً
به خاطر جدم باشد ،هيچي نيستم ،اصالً معلوم نيست نژادمان چيست! در خراسان
(نژادها) قره قاطي است :آريايي و مغول و بربر و ...پس به خاطر حق پرستيش و حق
شناسيش او را دوست دارم ،به خاطر مالك حق پرستي و آموزشي که به ما داده .اين
زن يهودي ـ کسي که در نوزده سالگي در دروه اشغال قرانسه به وسيله آلمان ،قهرمان
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ملت فرانسه است و محبوبترين چهره روشنفكران فرانسه و آزاديخواهان فرانسه ـ
وقتي جنگ  1964شروع ميشود و ستم صهيونيسم بر اعراب را ميبيند ،ميگويد« :من
به خاطر يهودي بودنم (هيچ وقت صهيونيست نبوده) بايد يك توبه وجودي مثل توبه
آدم بكنم» ،مثل توابين .توبه وجودي انسان مرگ است ،و براي اين کار در همان موقع
به هر دانشگاهي که ميرفت دانشگاه به هم ميخورد ،به هر موسسه فرهنگي که
ميرفت همه متوجهاش بودند ،در «کارتيه التن» که محله دانشگاههاي فرانسه است،
چشم و چراغ همه بود؛ در اوج محبوبيت ،و در سن نزديك به شصت سالگي رفت و
لباس رزم پوشيد و به الفتح پيوست و تيرش را به طرف يهود گرفت و ده سال است که
در سنگر ميجنگد که من نميدانم االن کشته شده يا زنده است .
خوب آقا مالك چيست؟ اسالم کجاست ،کفر کجاست ،مؤمن کيست و کافر
کيست؟ نميگويم او مؤمن است ،ميگويم اين عمل خودش يكي از خطهايي نيست
که اين مرز را مشخص ميکند؟ يكي از اين چوبهايي که ميگذارند براي اينكه خط
مرزي را بكشند ،همين است .آن کسي که تمام اصول و فروع دينش را کامل ميداند و
کامل عمل ميکند ،اما در اين جبهه گيري ميگويد که« ،فلسطيني بدتر از اسرائيلي
است» ،در همين موضع امروز دنيا ،جبهه او کجاست؟ شاگرد علي بودن يعني چه؟
شاگرد علي بودن همين است ،علي کسي است که دشمن آمده در مرز ،يك
لشكرکشي کرده و برگشته است .بعد به علي (امپراطور) گزارش ميرسد که يك زن
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يهودي که در ذمه شما بوده کتك خورده است .علي ميآيد روي منبر و به صورت
خودش سيلي ميزند؛ يك سياستمدار ،يك رهبر بزرگ ،يك شخصيت تاريخي
جهاني که الاقل هست ،حاال امام و ...هيچ؛ با آن عظمت به صورتش سيلي ميزند؛ بعد
هم برايش ترديد حاصل ميشود (اين حالت روحي را نگاه کنيد) که ،ممكن است من
نتوانم از اين درد ،جان سالم به در ببرم ،و اين غصه مرا خفه کند؛ بعد از مردم
عذرخواهي ميکند ،توجيه ميکند که اگر مردم ،سرزنشم نكنيد ،ديگر نتوانستم تحمل
کنم .اين احساسي است که از لحاظ منطق و قاموس انسان ،به شرق و غرب (چه به
اسكيموها بروي و اين حرف را بزني و چه به سياهپوست و سرخپوست) و به هر جاي
دنيا بروي و اين آدم را معرفي کني ،شيعه او ميشود؛ انسانيت شيعه اين است .اين مرزها
که ما درست کرديم؛ يعني چه؟ براي خودمان درست کرده ايم و خودمان را مثل آن
(عاشق) آباداني به آن چسبانده ايم؛ هيچ ربطي به قضيه ندارد .مرزها مشخص است.
جايگاه هر مفهومي بايد در زندگيمان ،در رابطه اجتماعيمان ،در پايگاه طبقاتيمان ،در
رابطه استعماريمان ،و در رابطه جهانيمان مشخص کننده باشد ،مرز تعيين کننده باشد؛
االن نيست .االن همه اين عقايد ،توحيد و نبوت و هبوط وآدم و قسط و ...را ميتوانيم
بگوييم و تعليم بدهيم و پخش کنيم و به همه هم بگوييم و به همه هم تكرار کنيم و در
موضع طبقاتيمان ،استثماريمان ،استعماريمان ،اجتماعيمان ،سياسيمان ،اخالقيمان،
و انسانيمان هيچ تأثيري و تغييري داده نشود ،چون هيچ ارتباطي به اين حرفها ندارد؛ در
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صورتي که تنها کار ارتباط دادن به همين حرفهاست .چون اينها اصالً نازل نشده که در
مغز من و شما بماند و در ذهن من و شما با هم مبادله بشود؛ اينها براي تعيين کنندگي
آمدهاند .
خدا را قرآن ميآورد و مثل يك پرچم جلوي يك جبهه اجتماعي ميگيرد ،و
ميگويد «اصحاب طاغوت»« ،اصحاب اهلل»؛ خدا را از آن متافيزيكش ،از عرشش و از
هستي پايين ميآورد و به عنوان تابلويي مشخص کننده و شعاري مشخص کننده يك
جناح قرار ميدهد؛ يعني چه؟ يعني اين ،پياده کردن توحيد است .اگر سقراط فلسفه را
از آسمان به زمين آورد و راست ميگفت ـ که من باور ندارم ـ ،محمد مذهب را از
آسمان به زمين آورد و اين چيزي است که به چشم ميبينيم و ميديديم و ناچار بايد
باور کنيم ،و بعد از او کاري که کردند دوباره مذهب را از زمين به آسمان بردند و
افراد انساني به کساني تقسيم شدند که باور دارند و کساني که باور ندارند؛ يك دفعه
ميبيني بهترين آدمها باور ندارند و ميبيني خبيثترين آدمها باور دارند ،بعد ميبيني
مرزها باز قره قاطي شد؛ در صورتي که قرآن توضيح ميدهد که مقصود از کساني که
«يكذب بالدين» هستند چه کساني است؟ آنهايي نيستند که آن متافيزيك را باور دارند
يا ندارند .کافر ،بيدين ،المذهب ،و کسي که به مذهب ،و کسي که به مذهبش دروغ
ميزند ،چه کسي است؟ آن کسي که «ال يحض علي طعام المسكين» ،نه اينكه به
مسكين نان بدهد ،اصالً بي تاب و پر تب و تاب و دردمند براي مبارزه با گرسنگي و
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براي سرپرستي و واليت يتيم نيست؛ «ال يحض علي طعام المسكين» ،نه اينكه فقط
اطعام بكند ،اصالً اين جنسش ،ذاتش ،گرايش فكريش ،و گرايش روحيش به مبارزه با
گرسنگي در جامعه است ،و حتي اين را دروغ ميداند .چه کسي؟
آنكه همه مردم را تحريك نميکند و دائماً همه مردم را برنمي شوراند براي اينكه
گرسنگي را از بين ببرد؛ چنين شخصي کافر است .مرزها را ميبيني که چطوري و با
چه مالکي تقسيم ميکند؟ معلوم ميشود که به جاي مفاهيم ذهني و منطقي ،براي
تقسيم کردن کافر و مؤمن ،مفاهيم جبههاي را و جهتي را مالك قرار ميدهد ،نه مسائل
ذهني را؛ اين خودش متد تحقيق است ،اين متد شناخت است ،و آن وقت پيدا کردن
رابطهها در ايدئولوژي (آسان است) .معني ايدئولوژي اين است ،و فرقش با علم اين
است که يك عالم مفاهيم علمي ،فرمولهاي علمي و دانشهاي علميش را کنار هم در
مغزش چيده :مسائل اقتصادي اينجا ،مسائل فني آنجا ،راجع به خورشيد اينجا راجع به
اتم آنجا ،راجع به تاريخ اينجا ،و همين طور معلومات دارد ،اما کسي که ايدئولوژي
دارد همه اين دانشهايش را هم ارتباط منطقي و ارگانيك دارند ،يعني وقتي که ما اين
کليدها را يا اين ستونها را تحقيق ميکنيم ،بايد کاري کنيم که به صورت مجرد در
جلوي اينها يك تعريف ننويسم که بعد يك ديكشنري درست کنيم ،بلكه رابطه
ارگانيك بين همه اين مفاهيم برقرار کنيم و رابطه توحيد را با هر کدام از اين کلمهها
فرض کنيم .با اصالح ،با قسط ،با نان ،با اطعام مسكين ،با ناس ـ مأل ،با فجور ـ تقوا ،با
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همه اينها توحيد رابطه دارد ،هبوط با توحيد از باال و با عبادت و با توبه و با فالح از
پايين ارتباط دارد ،تقوي با توحيد ارتباط دارد ،با رابطه اجتماعي ارتباط دارد ،با قسط
که مسئله طبقاتي است  ،مسئله اقتصادي است  ،مسئله زندگيست  ،و رابطه انساني است
ارتباط دارد  .هيچكدام ازاينها نيست که بيرون افتاده و جدا و همين جور الصاقي باشد،
مجموعه اينها يك پيكره زندهاي را با شعور و با اراده و معني دار ميسازد که اسمش
اسالم است؛ اگر تكه تكه و تخصصي بفهميم ،درست مثل اين است که يك بدني را
تشريح کنيم و هر قطعه و هر عضوش را برداريم و بگذاريم روي تختهاي زير
ميكروسكوپ و با چاقو تشريح کنيم؛ هر چقدر هم علمي تشريح کنيم ،باز هم ما را به
شناخت آن شخص هدايت نميکند .
اين حرفهاي کلياي بود که ميخواستم بگويم ،ولي متأسفانه وقت نيست،
ميگذاريم براي وقت ديگري يا هر موقع و فرصت ديگري که پيش آمد .به نظر من هر
کسي که کمكتان کند (خودتان با کمك کسي يا با هر امكاني که وجود دارد) ،راهش
اين است که اينها را متديك ،دقيق ،و با بينش توحيدي (بررسي کنيد) .توحيدي ،به اين
معنا که همه اين امكانات با هم يك توحيد دارند .نان در همان حال که به معناي يك
مفهوم مادي است به معناي يك آيه خداوند است .و توحيد به همان معنا که يك
اعتقاد فلسفي ـ ذهني است ،يك رابطه مادي ميان من و يك انسان ديگر ،بين يك طبقه
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و طبقه ديگر ،بين يك ملت و ملت ديگر و يك نژاد ونژاد ديگر است .و همچنين پياده
کردن توحيد براي مشخص کردن مرزها و مفاهيم است .
مسئله دوم ،مسئله تعيين جاي اوليه و حقيقي هر کلمه است ،يعني (منظور از) هر
مفهوم نقش تعيين کنندگيش در زندگي و مرزبندي و تشخيص و تشخص و تعين
وجهت اجتماعياش است .اينها همه بيجهت شدهاند ،براي اينكه همه قره قاطي
شدهاند« ،جهت»از بين رفته است .خندق را حفر کنيد .بياييد ببينيم امامت چه خندقي را
بين ما و گروه ديگري ايجاد ميکند که اين خندق غير قابل عبور است مگر با شمشير
علي و عمروبن عبدود؛ پيوند ديگري نيست ،پلي ندارد ،هيچ پلي بين اين دو نيست .اين
خندق را بايد حفر کنيم؛ خندق و مرزهايي که دشمن و دوست را ،جبههها را ،جهتها
را و قبلهها را ،مشخص ميکند .تمام اين کلمات (توحيد و نبوت و قرآن و علي و تشيع
و واليت و امامت و همه) در اين تشخص و جهت و جايگاه معني ميدهد .اگراين
جهت و جايگاه از زندگي اجتماعي برداشته بشود ،همه اين مقدسات ميشود خياالت و
بياثر .اينكه در تشيع اين شيعه آگاه روي امامت تكيه ميکرده به خاطر چه بوده؟
به خاطر اينكه امامت جهت عيني تاريخي ـ اجتماعي ـ طبقاتي امروزين عملي
زندگي ما را در مجموعه اعتقادمان مشخص ميکند .و اگر آن نباشد ،همه مفاهيم حتي
توحيد حرفهاي ذهني پوچي ميشود که به درد فالسفه ميخورد .
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امام رضا علي رغم رژيم مأمون ،در نيشابور اعالم ميکند :من از بابام ،بابام از
پدرش ،پدرش از جدم و جدم همين طور از ...علي و علي از پيغمبر ،و پيغمبر از خدا،
چه خبر تازهاي داري؟ هيچ ،همان خبري که هر کسي در گوش بچهاش ميخواند!
خوب اينكه حرف تازهاي نيست که شما زديد آقا! يك صحبت تازهاي ،و تحقيق
تازهاي (مطرح کنيد) ،نخير! تحقيق تازه است ،خيلي تازه است ،و براي يك آدم آگاه
انقالبيتر از اين حرف ،حرفي نداشته که بزند .يك شخصيت بزرگ که ميتينگ
نميدهد( ،بلكه) يك مبناي ايدئولوژي انقالبي را مطرح ميکند که ريشه رژيم مأمون
را ميزند .ميگويد« :کلمه الاله االاهلل حصني فمن دخل حصني امن من عذابي» اين
کلمه توحيد چهار برج و باروي من است ـ خدا ميگويد ـ و هر کس از آوارگي و
تضاد شك و شرك به درون اين حصار بيايد از عذاب سرنوشت وجودي جهانياش در
امان است .
درست است ،ما ميدانيم ،همه هم ميدانند ،اصالً هيچ کس هم مخالف ندارد .يك
مرتبه ضربهاش را وارد ميکند ،ضربهاي که ميخواهد آن برج و بارو را از ذهن و از
کتابها بيرون بياورد ،و در نيشابور ،در مرو ،در بغداد ،پياده کند؛ بفهمد که کي به کي
است؟ در وسط الاله االاهلل گوها خندق ميکند ،ميگويد:
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آقاي الاله االاهلل گو تو آنوري( ،جبهه) تو آن طرف خندق است .چرا؟ چه گفتهام
مگر؟ ميگويد :اما بشرطها و شروطها و انا من شروطها .
اگر من نباشم ،توحيدي که با شمشير مأمون و با فلسفه فيلسوف وابسته به مأمون فتح
ميکند و تبليغ ميشود ،شرك است ،دو پول ارزش ندارد .حاال هي گوينده «الاله
االاهلل» درست کن ،هي آمار بده ،فقط ابلهها هستند که تكبير ميگويند و قطعنامه
مينويسند .اين هيچ ارزشي ندارد ،جهت که مشخص نباشد هيچ ارزش ندارد حسين
اگر نباشد ،برگرد خانه حج چرخيدن درست مثل خرخراس (است) که برگرد آن
طاحون ميچرخد؛ خيلي بدتر از آن ،براي اينكه آن اقالً يك کم روغن از ريزش بيرون
ميدهد ،که اين همان را هم بيرون نميدهد؛ هيچ ميشود .
ميبينيم که اگر رهبري نباشد همه چيز ،همه اعمال و عقايد هباء منثوراً است .اين
يك اصل اساسي اعتقادي شيعه است و ميبينيم که يك گروه شيعي که جهتش را
ميشناخته ،ميفهميده که چه ميگويد .و همه اين کلمات در اين جهانبيني معني
ميدهند؛ جداً بيمعنياند ،بلكه يك معني ضد ميدهند .مثال ميزنم:
نمونهاش :تقيه .تقيه در متن جهانبيني عبارت است از يك دستورالعمل که
مخصوص و ويژه مجاهد در حال مبارزه است .و براي غير مبارز تقيه اصالً معني ندارد،
يك چيز چرندي است ،اصالً ربطي به آن ندارد .آن کسي که دارد زندگيش را
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

312

ايدئولوژي 4

ميکند ،ميرود دکان و خانه و خانه و دکان براي او تقيه معني ندارد؛ آقا کجا
ميروي؟ بنده جايي کار دارم! جايي نداري که بروي؛ يا ميروي حمام يا ميروي در
دکانت ديد بزني؛ جايي نداري بروي .پس تقيه مخصوص آن کسي است که جايي
ميرود که نبايد بگويد؛ او بايد تقيه کند .پس ميبينيم که تقيه اساساً يك فرمان و يك
اصل مبارزه است ،در جهانبيني و در مجموعه زنده و پيكر زنده مكتب .
اما وقتي تقيه را از درون مذهب ،از درون توحيد معاني ،و از درون توحيد
ايدئولوژي در ميآوريم و به صورت يك موضوع علمي ،فقهي ،تاريخي ،و حديثي
تحقيقش ميکنيم ،ميشود تقيه 1االن فلسفه پفيوزي ،مخصوص پفيوزها !
تقيه در مجموعه اين جهانبيني يك دستورالعمل خاص مجاهدي است که اگر تقيه
نكند خيانت کرده و خائن است براي اينكه اگر يك ذره تقيه را سست بگيرد ممكن
است بزرگترين ضربه را بزند .
اما آن تقيه که مربوط به خارج از اين جهانبيني و خارج از اين چهار چوب است،
چيست؟ هر کسي کمتر مراعات کند آدم حسابيتر است! ميبينيم اصالً معني ضدش را
ميدهد؛ چرا؟ براي اينكه وقتي اين تقيه را از صورت يك مفهوم مجرد درآوريم و به

 . 1همان تقيه ،همان کلمه ،همان احكام و همان اعمال
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مجموعه اين پيكر برگردانيم و بر روي آن نصبش کنيم معني خودش را ميدهد ،وقتي
از آن بيرونش بياوريم بيمعني ميشود؛ تمام اين (طور) است .
حتي در آن جهانبيني مفاهيمي که ازهمه بيشتر براي ما و براي روشنفكر امروز قرح
سمع ميکند ،چيست؟ «تقليد»« ،تقيه»« ،شهادت» .اينها ديگر خيلي قرح سمع ميکند
براي اينكه هيچكدام توجيه علمي ندارد .تقيه يعني چه؟ يعني ترسو بودن؛ «حق نشايد
گفت جز زير لحاف» اين معني را ميدهد .تقليد هم که به قول استادي که داشتم،
ميگفتند ،آقا شما تقليد ميکنيد؟ گفت مگر بنده ميمونم آقا؟! راست ميگويد ،جواب
درست همين است ،بيخود و بيمقدمه و بيمعني ميپرسيد شما تقليد ميکنيد؟ خوب،
توهين ميکنيد به آقا .آخر آدميزاد است ،چرا تقليد کند؟
خوب اينها را يك مغز روشن نميتواند به صورت مجرد ،به صورتي که االن هست
و به صورتي که امروز ما ميفهميم ،قبول کند .
حال معني شهادت يعني چه؟ ميگويند امام حسين کشته شده براي اينكه امتش را
شفاعت کند .آخرين اين چه حرفي است؟!
ولي شما االن نگاه کنيد :اين سه اصل ،در جايي که سرنوشتي مشابه سرنوشت شيعه
(دارد) ،مطرح شده .در دنياي امروز ،بهترين و نوترين مجاهدين در آمريكاي التين اين
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سه اصل را اعالم کردهاند ،که هرکسي به اين سه اصل معتقد باشد در آنجا پذيرفته
ميشود .
اين سه اصل چيست؟
 -1رعايت شرايط مبارزه مخفي -3 .اطاعت بيچون و چرا از رهبري -2 .آمادگي
براي مرگ .اينها ترجمه کدام الفاظ است؟ تحليل و توجيه نميخواهد ،ترجمه کدام
الفاظ است1؟
اين را هم قبالً شرط ميبندم :از اين معاني و از اين الفاظي که بوي کهنگي به دماغ
روشنفكر ميخورد ،هر کدامشان که مرتجعانهتر است بدانيد که انقالبيتر و مترقيتر و
نوتر و سازندهتر است ،ولي وقتي که يك چيزي را وارونه ميکنند مسلماً به اين شكل
درمي آيد .
س 3ـ در شرايط و موقعيتي که ما در آن قرار داريم ،به نظر شما چه روشي راسختر
ميآيد تا اصوالً بتوانيم از وجود يك مسلمان با ايدئولوژي دقيق و شناخته شده استفاده

 . 1به ترتيب :تقيه ،تقليد و شهادت (بنياد)
 . 3بين پايان صفحه قبل و آغاز اين صفحه ،قسمتى وجود دارد که به علت ناهمگونى نسبى متن اصلى به بخش ضميمه
ها منتقل شده است( .بنياد)
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کنيم ،و او چگونه ميتواند (اين ايدئولوژي را) عرضه کند و ديگران را هدايت کند يا
به هر حال بتواند براي ديگران مفيد باشد اگر نتواند به آن صورت رهبر و هادي باشد؟
ج ـ اين صحبتي که االن اسالم براي ما به عنوان يك ايدئولوژي است ،خيلي معني
دارد که نه ميتوان از آن به سادگي گذشت و نه ميتوان به سادگي راضي شد .
يكي از دوستان از من پرسيد که ،به نظر تو بزرگترين موفقيتي که در اين سالها اخير
براي اسالم به دست آمده ،و تو احساس ميکني و موفقيت ميشماري ،چيست؟ گفتم:
اسالم در اين سالها اخير موفقيتهاي خيلي بزرگ به دست آورده :يكي تلقي اسالم در
سطح جهاني به عنوان يك نيروي سياسي است که بعد از سال  1934که امپراطوري
عثماني مٌرد ديگر وجود نداشت .تازه آن موقع هم که وجود داشت ،به عنوان يك
دولت بود ،ودولت بايك نهضت کوچكترين وجه شباهتي ندارد .ولي به هر حال همان
مترسك به نام اسالم عثماني بود که آن هم از بين رفت .اما حاال اسالم به عنوان يك
حيات وحرکت در سطح جهاني مطرح شده ،و اين ،خيلي ارزش دارد .قيافه کشورهاي
اسالمي فرق کرده ،شكل جامعههاي اسالمي فرق کرده ،سطح فرهنگ اسالمي باال
رفته ،و بيداري و افكار مسلمانها با گذشته قابل مقايسه نيست .
در هفتاد يا هشتاد و يا صد سال پيش آدمي به عظمت «سيد جمال» ـ که ما يك
ناخنش هم حساب نميشويم ـ در همين جامعه آن طور تنها ميماند؛ به غير از دو جوان
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کسي همراهش نيست ،آن هم دو جواني که هيچ کدامشان از اسالم نيامدهاند .آن وقت
حاال اين بيداري در شرايطي است که آدمهايي مثل بنده که هيچكاره هستم و هيچ
نيستم و هيچ ارزشي هم ندارم ،وقتي قيافهاي را در خيابان ميبينم که مثل اينكه قبالً
آشنا بودهايم و او را ديدهام ،چيزي را که نوشتهام يا چيزي را که دارم ،به او ميدهم.
براي اينكه من خودم نميتوانم (آن را) نگه دارم يا وسيله ندارم( ،به او) ميگويم
همينطور (پيش) تو باشد تا بعد ببينم (چه ميشود؟) براي اينكه ميدانم اين ،مطمئناً
ميماند .يعني اين قدر اطمينان و ايمان به مردم دارم که مثل اينكه همه بچهها را نماينده،
وارث و وصي خودم ميدانم .اين (بيداري) چقدر رشد کرده .ولي هيچكدام از اينها به
اندازه اين موفقيت نيست که اسالم از صورت يك سنت ،به صورت يك ايدئولوژي
تبديل شده يا دارد تبديل ميشود .از اين باالتر توفيقي وجود ندارد براي اينكه همه
موفقيتها بعدي زاييده اين است .
اسالم ،به قول خودش ،يك «دعوت» بود .در کلمه دعوت ،چه نهفته و خوابيده
است1؟ «ايدئولوژي»« ،مسئوليت» و «حرکت» .اين سه عنصر کلمه دعوت را ميسازند

 . 1چقدر اين کلمه عالى است .چون ما هميشه جيره خوار فرهنگهاى ديگر بوده ايم ،اصطالحات خودمان را ول کرده
ايم و اصطالحات آنها را مى چسبيم حتى حرفهاى خودمان را هم حتى خود من با اصطالحات آنها بيان مى کنيم .براى اينكه
مردم بفهمند ،ناچاريم اين کار را بكنيم .در گذشته با اصطالحات يونانى (حرف مى زديم) اکنون با اصطالحات فرنگى و مى
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(مگر اين طور نيست؟ ديگر الزم نيست تشريحش بكنم) :ايدئولوژي که مبناي دعوت
است؛ مسئوليت که خودش نتيجه دعوت است؛ و حرکت که اصالً نتيجه دعوت است
(دعوت بدون حرکت وجود ندارد) .حال اسالم دارد به ايدئولوژي تبديل ميشود؛
يعني االن دروه تكوين ايدئولوژيكش را ميگذراند .و اين مهم است .
در زمان «سيد جمال» اسالم در همان فرم سنتي خودش به نام يك ايمان و يك
نيرو ،مخاطب قرار گرفته بود و حرکت کرد؛ بدون اينكه تصور مذهبي (ايدئولوژي)
تغييري پيدا کرده باشد .کسي که اسالم را تكميل کرد« ،اقبال» ـ و امثال او ،بخصوص
اقبال ـ (بود) .اقبال ،حرکت و بسيج سياسي مرحوم سيد جمال را وارد تفكرش کرد.
اين ،خود ،يك فصل بزرگ بود .حاال اين ورود در تفكر و سير و حرکتش به هر حال
منجر به تحقق يك ايدئولوژي شده؛ يك ايدئولوژي که تمام ابعاد زندگي و فكر و
انديشه را ميگيرد .اما اين هنوز دوره تكوين خودش را ميگذراند .براي همين هم
هست که اين نارسايي ـ که نسل جوان احساس ميکند ـ اوالً (به اين علت است) که ما
امكان حرف زدن نداريم ،در صورتي که ايدئولوژيهاي ديگر ،هم امكانش را دارند و

بينيد خود اصطالحات اسالمى چقدر عالى تر است :شما مثالً ايدئولوژى را نگاه کنيد با کلمه نزديك به آن به نام عقيده،
منتها چون عقيده کلمه کهنه اى است و آن جاذبه را ندارد بايد بگوييم ايدئولوژى .دعوت يك اصطالح اسالمى است ،در
کلمات اروپايى و در فرهنگ انقالبى اروپا وجود ندارد( .اول) دعوت بعد تبديل شده به سنتهاى موروثى مقدس مبهم
متافيزيكى و حاال دومرتبه برمى گردد و به شكل دعوت مى شود.
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هم خوراکش را؛ و ثانياً ما در دوره تكوين ايدئولوژي مان هستيم( ،در حاليكه) آنها اين
دوره را گذرانيدهاند .بنابراين اسالم از ايدئولوژيهاي قرن نوزدهم که به ما رسيده واقعاً
جوانتر است .اگر واقع آن را بگيريم ،جواني اسالمي که ما ميفهميم ،خيلي بيشتر
است تا ايدئولوژيهاي قرن نوزدهم که االن داريم و هنوز مطرحند( .اسالم) در مرحله
جديد ،تجديد حيات ايدئولوژيكش را ـ تبديل شدنش به دعوت ـ گذرانيده ،و هنوز
تازه است .
ما روشنفكران ،کساني که به هر حال وابسته به اين ايدئولوژي هستيم ،يعني به اين
اسالمي که دارد ايدئولوژي ميشود وهمه اميدمان و کارمان وتكيه گاهمان اين است،
يك مسئوليت خيلي بزرگ داريم .مسئوليت اساسي مان اين است که اوالً دچار آن
وسوسهها و آن شرايط و جو عاطفييي که بخصوص دستگاههاي کنترل کننده انديشه
در دنيا براي نسلها ميسازد ،نشويم .اين خودش يك مسئله بزرگ است .و ثانياً ريشه
نارسايييي که در انديشه اسالميمان احساس ميکنيم ،بشكافيم( .بدين صورت) که آيا
ما به مرحلهاي رسيده ايم که وقتي از اسالم نارسايي احساس ميکنيم ،يقين داشته باشيم
که اين نارسايي مربوط به اسالم هست (يا نه)؟ چنين يقيني کي به ما دست ميدهد؟
وقتي که اسالم را به واقع شناخته باشيم .اما (اگر) با يك شناخت اجمالي از چند جزوه
بدن هيچ سروته ،تصويري از اسالم داشته باشيم و بعد آن را با آن همه فرهنگ ديگري
که به ما تحميل و تلقين ميشود ،مقايسه بكنيم ،احساس نارسايييي که به ما دست
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ميدهد ،ناشي از مقايسه آن اسالم در ذهنمان است با آن ايدئولوژي ديگر در ذهنمان؛
نه واقعيت اسالم .هيچكس نيست که بتواند بگويد ،ما واقعيت اسالم را تا آخرش
ميدانيم؛ مگر آنهايي که درسهاي قديمه خوانده باشند که ميگويند ما از «ب بسم اهلل»
تا «تاء تمت» را ديگر تمام کرديم! علوم قديمه و علوم اسالميه و جامع المقدمات و
معقول و منقول را ـ همه را ـ خوانده ايم! مگر اينها چنين تصويري داشته باشند واال آدم
باشعور هيچوقت چنين غرور ابلهانه و جاهالنهاي پيدا نميکند .براي اينكه هر روز
ميبيند اين دايره به قدري وسيع و عميقتر ميشود که آدم واقعاً احساس عقب ماندگي
ميکند .
وقتي ميبينم راجع به بردگي در اسالم مقالهاي به زبان آلماني وجود دارد ـ که اقالً
نتيجه سي سال کار يك آدم است ـ ،که من همان را هم نخواندهام ،نميتوانم راجع به
بردگي در اسالم تا وقتي که آن را نخواندهام ،با قاطعيت قضاوت کنم و اگر قضاوت
کنم همين طوري يك چيز بيخودي گفتهام .وقتي که کار اين قدر سنگين است،
چطور ميتوانم شناخت خودم را در اسالم يك شناخت کامل و علمي بدانم؟ و مسئله
مهمتر اين است که علي رغم وجود همه اين مشكالت و نارساييها و علي رغم اينكه
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قدرتهاي رقيب فكري و همچنين قدرت دشمن ـ که ديگر مخالفت اصولي با
موجوديت ما دارد ـ (همه چيز دارند) ،ما هيچ چيز نداريم.1

 . 1چه امكاناتى ما داريم؟ امكانات ما اين است که گاهى ،آن هم با هزار مشكل ،بتوانيم برويم ديد و بازديدى و با چهار
نفر حرف (بزنيم) و بعد سؤال و جواب بكنيم .اين تمام امكانات ماست! معذالك در همين حد بايد يك برنامه کار و يك
مسير حرکت فكرى مشخص داشت .همان طور که در يك جاى ديگر گفتم (نمى دانم شما تشريف داشتيد يا نه؟) جلسات
مذهبى مان که گاهى االن تشكيل مى شود و دور هم مى نشينيم ،درست به همان خاطرجمعى و بى دردى و بى مسؤوليتى
گذشته است .در گذشته بيكار بودند نه سينمايى و نه کارى بود و نه بازار اين قدر داغ بود خوب ،شبها هم بيكار بودند آدمها
هم همه مذهبى بودند دور هم مى نشستند و چيزى راجع به دين مى گفتند به عنوان يك شجره ،يك نقالى و يك تفنن و به
عنوان اينكه يك شب را با خوبى و خوشى بگذرانند! و حاال که با اين سختى و اين فشارها و با اين اوضاع و احوال ،گاهى
همديگر را مى بينيم ،باز هم به تفنن ،تفنن ذهنى مى گذرد :هر کسى چيزى الكى به ذهنش مى آيد ،بيرون مى اندازد و بعد
آن بابا دنبال همان را هم مى گيرد و يك جورى از آبش در مى آورد و بعد وقت مى گذرد .نوشته ها هم همينطورى است:
هر کس به ذوق خودش و به انگيزه ذهنش ،يك مرتبه يك کلمه معنى در ذهنش مى پيچد و بعد مى رود کتابى يا مقاله اى
را مى نويسد و يا کتابى را که تصادفاً از آن خوشش آمده ترجمه مى کند .مجموعه اين کارهاى بى برنامه و پراکنده و اين
وقتها و اين نوشته ها ،تصوير کامل از يك ايدئولوژى را نمى سازند .قبل از اينكه براى ساختمان نقشه اى داشته باشى ،بى
خودى و بدون نقشه دائماً مصالح مى چينى .گاهى مى بينى يك چيز خيلى ضرورى را نياوردى و گاهى چيزى را که مثالً
صد تا الزم بوده ،ده هزار تا آورده اى و ريخته اى! بعد مجموعه اين ،انبارى از مصالح بى شكل مى شود که نمى توان يك
اطاق هم با آن ساخت به اين صورت در مى آيد .مجموعه کارهاى ما اين شكلى است .در يك خط سير مشخص نيست.
من همان را باز هم تكرار مى کنم ،فكر مى کنم اگر هزار مرتبه هم همين را تكرار کنم تا به يك ميزانى بماسد ،بعد
اين ،بدون برنامه و رسميت داشته باشد ،عادت عمومى مى شود :دور هم که جمع مى شويم ،در آن خط صحبت مى کنيم.
اگر يك آدم باسوادى را مى بينيم يكى از مسائل را با او مطرح کنيم .درباره آن فكر کنيم ،اگر مى خواهيم جزوه اى و
کتابى را بنويسيم و يا کتابى را ترجمه کنيم ،در آن خط باشد .وقتى که همه در اين خط مسائل را بدون اينكه من شما را
بشناسم و بدون اينكه او اين و آن جلسه را بداند مطرح کردند ،مجموعاً ذهن روشنفكر مسلمان نسل ما گسترش درست،
منطقى و دلخواهش را پيدا مى کند .يعنى در خط تكاملى پيش مى رود ،و همه يك جهت مى گيرند اين است که تكوين
ايدئولوژى اسالمى هم منطقى تر ،هم سريعتر و هم موفق تر انجام مى شود.
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

334

ايدئولوژي 4

تصوير ايدئولوژي ما چيست؟ اين خودش اهميت خيلي فوق العادهاي دارد .اهميت
فوق العاده اين ،اين است که ما بايد از جيره خواري فرهنگي ايدئولوژيهاي ديگر و
فرهنگهاي ديگر ،آزاد بشويم .اين ،اولين فصل استقالل است .ما هيچ وقت استقالل
نداشتهايم .ميبينيم علماي گذشته مان تمام اصطالحات يوناني را در اسالم و در قرآن
ريختهاند و با زبان ارسطو ،افالطون و فلوطين و امثال اينها از خدا ،از جهان و از انسان
صحبت ميکنند .اصطالحاتي که حتي االن جزء اصول فلسفه اسالمي است ،هيچكدام
از اينها اصالً اصطالحات اسالمي نيستند .يك اصطالح را از قرآن نگرفتهاند ،همه را از
آنجا گرفته اند« :جوهر»« ،عرض»« ،سبب»« ،انوار اسپهبديه»« ،انوارکيخسرويه»!ـ چه
ميدانم؟ ـ« ،هيوال»« ،صورت»« ،عرض»« ،ماده» و ...اينها اصالً اصطالحات ما نيست؛ از
جاي ديگري گرفته اند؛ اينها چيست؟! کجا در فرهنگ ما از اين چيزها وجود دارد؟

فكر نمى کنيد اين طورى درست است؟ … اگر همينجورى بنشينيم و به صورت ذوقى و امثالهم مسايل را مطرح کنيم،
تا شب هم بنيشينيم به هيچ جا نمى رسيم .مگر اين همه شبها (پاى) اين همه برنامه و منبرها نشستند و اين همه کتابها (نوشتند)
به کجا رسيده؟ سؤاالت ابتدايى و اوليه ما هنوز جواب داده نشده و اين عالمت اين است که برنامه نداشته ايم .راجع به
چيزهايى هزار جلد کتاب داريم که اصالً موضوعيتى ندارد تازه هم داشته باشد ،دو سه خط ديگر بس است .راجع به اينكه
نظام زندگيمان چه جور بايد باشد ،االن يك خط در دسترس هيچكس نيست .ولى مثالً راجع به آداب طهارت هنوز هم
دارند تحقيقات جديد مى کنند! که نمى دانم براى چه هيچ وقت تمام نمى شود .اين عالمت رشد انحرافى است( .وقتى)
هدف نيست ،رشد انحرافى پيدا مى کند .چيزهاى بى خودى (مى گويند) که اصالً الزم نيست و يا اگر هم الزم باشد اين
اندازه تكيه الزم نيست و يا اگر هم تكيه الزم باشد ،حالت وقتش نيست .آخر قضيه االهم فاالهم دارد بايد برنامه داشته باشد.
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کجا در طبيعتي که قرآن ترسيم ميکند از اين حرفها و از اين اصطالحات دارد؟ حاال
که مدرن شده ايم ،باز اصطالحات مارکسيسي يا اصطالحات متجددانه ضد
مارکسيستي را بلغور ميکنند .متجدد ما جيره خوار بورژوازي است و روشنفكر ما هم
جيره خوار مارکسيسم است؛ به هر حال چه فرق ميکند؟ جهت و جاي جيره
خوارديگران بودن ،ديگر فرق نميکند براي اينكه همه مقلدها يكي هستند اما مٌقلَدها با
هم فرق دارند .جمله واقعاً آيه مانندي بر زبان «استوارت ميل» جاري شده که ميگويد:
«کساني که اجازه ميدهند جهان يا بخشي از جهان برايشان برنامه بريزند ،به هيچ يك
از استعدادهاي انساني ،جز استعدادي که ميمون دارد ،نيازي ندارند»! چه فرق ميکند؟
به هر حال مقلد هر کسي ميخواهي باش( ،اما) تو ديگر آدم نيستي! اما مُقلَدها (اين
طور نيستند) :يكي بزرگ است ،يكي کوچك است ،يكي مدرن است ،يكي متقدم
است ،ويكي متجدد است؛ اينها ديگر به تو مربوط نيست .
اين ،مستقل شدن است .مستقل شدن يعني برگرديم به زبان ايدئولوژي خودمان
حرف بزنيم .اين ،خود ،اول قضيه است که بفهميم (چگونه حرف بزنيم) .به اين صورت
خيلي از مسائل تصحيح ميشود ،و متوجه خيلي انحرافها که در طول تاريخ به وجود
آمده ،ميشويم؛ و به اين صورت خيلي از عالئم و قرائني را که به ما ايده ـ ايدههاي
تازه ـ ميدهد ،کشف ميکنيم .وقتي متد درست باشد ،يك استعداد متوسط هم
ميتواند حقايق بسيار بزرگي را کشف کند .در صورتي که اگر نابغه متد درستي نداشته
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باشد ،هيچ وقت به حقيقتي نخواهد رسيد .اين است که نوابغ ما اين قدر عقيم هستند.
در صورتي که روحهاي متوسط و نبوغها بسيار ابتدايي کشفيات بسيار بزرگ ميکنند.
مسئله متدلوژي کار مهم است .
براي اين کار ،اولين راه (ترسيم) تصوير کلي ايدئولوژي است و بعد پر کردن آن
تصوير .ايدئولوژي کامل چيست؟ ايدئولوژي کامل يك زير بناي اساسي دارد( 1در اين
شك نيست) ،که تمام اجزاي ايدئولوژي بر اساس آن نهاده شده اندو به وسيله آن
توجيه و تفسير ميشوند .فرض کنيد اين زيربنا( 3جهانبيني) به صورت يك پايه يا يك
سنگ زيرين (قرار دارد) (بعداً بحث ميشود که اين چيست) .اين جهانبيني پايههايي
داردکه ايدئولوژي روي آن پايهها بنا ميشود .آن پايهها عبارتند از« :انسان»« ،تاريخ» و
«جامعه» .انسان به عنوان يك حقيقت کلي ،تاريخ به عنوان شكلي از انسان در حرکت
زمان و جامعه به عنوان شكلي از انسان در حالت ايستاي يك برش زماني .يعني اگر
يك گوشهاي از تاريخ را قطع کنيم ،جامعه ،و در مسير حرکت ،تاريخ به دست ميآيد.
بنابراين انسان گاه به صورت يك جوهر سيال در بستر زمان حرکت ميکند اسمش

 . 1ايدئولوژى يك چيز علمى است ،به اين ايدئولوژى و به آن ايدئولوژى مربوط نيست .اين يك چيز کلى است و نمى
توان گفت اين را از جايى تقليد کرده اى .براى اينكه هم مارکسيسم همين ايدئولوژى را با همين تصوير قبول دارد و هم ضد
مارکسيسم .اين اصالً يك چيز علمى است يك چيز اختصاصى نيست که بگوييم اين را از ديگرى گرفته اى.

 . 3براى اطالع از چگونگى تصوير ايدئولوژى رجوع کنيد به م.آ  16درس اول و دوم ،تصوير شماره  1و ( 3بنياد)
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تاريخ است( .و گاه) به صورت يك برش از اين مسير که در يك مقطع زماني به آن
نگاه ميکنيم ،جامعه است .به صورت يك مفهوم ذهني به آن نگاه ميکنيم ،اسمش
انسان است .يك ايدئولوژي در هر سه معنا بايستي روشن کند که اين سه چهره از بشر
را چه جوري ميبيند .از اينجاست که ايدئولوژي با هم اختالف پيدا ميکنند .
بر اساس اين سه پايه ،تمام ارزشهاي يك ايدئولوژي (شامل) تمام احكامش ،تمام
ديرکتيوهايش ،تمام آرمانهايش و تمام اصولش بنا شده است؛ مجموعهاي که يك
مكتب را ميسازد .خوب ،اين مكتب که بر اين اساس ،واين اساس که بر آن سنگ
زيرين بنا شده ،باالخره چه چيزي ميخواهد عرضه کند؟ تا اينجا واقعيتهايش بود ،اما
به چه چيزي ميخواند؟ چه چيزي پيشنهاد ميکند؟اصالً حرفش چيست؟ به چه چيز
دعوت ميکند؟ ايجاد يك «جامعه ايده آل» (ايده آل نه به معناي ذهني) ،يك «جامعه
درخواستي» ،و جامعهاي که طرحش را ميدهد و ميگويد بسازيد .اين غير از «مدينه
فاضله» است .1ايدئولوژي ميخواهد يك جامعه ايده آل بسازد .چرا جامعه ايده آل
ارزش (ارزش اعتباري ،نه ارزش اصالي) دارد؟ به خاطر اينكه ميخواهد «انسان ايده
آل» بسازد .

 . 1ايدئولوژى بدرد همين مى خورد که اصالً جامعه را بسازد ،وگرنه (اسالم) بدون ايدئولوژى بدرد آخرت مى خورد
مثل همين ايدئولوژى اى است که االن ما داريم!
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انسان ايده آل به چه معناست ،و در چه جهت انسان ايده آل تحقق خارجي پيدا
ميکند؟ در جهت جهتش .يعني بر اساس جهتي که انسان ايده آل ميگيرد ،در يك
ايدئولوژي اسمش انسان ايده آل است واال اگر «جهت» نداشته باشد ،انسان ايده آل به
صورت يك چيز فيكس در ميآيد که انسان ايده آل نيست .و اين ،يك چيز غير علمي
است ،براي اينكه انسان در «بودن» وجود ندارد ،بلكه در «شدن» است .پس انسان ايده
آل هم چيزي در «شدن» است و نه در بودن که بگوييم انسان ايده آل عبارت است از
انساني که اين فضايل را بايد داشته باشد .اين ،حرف فلسفه است .واقعيت اين است که
همان انسان ايده آل هم در «شدن» است .اما پس فرقش با ديگر شدنها چيست؟ در
«جهت»اش است .جهت شدن است که انسان ايده آل را از ديگر انسانها ممتاز ميکند؟
منظور از حرکت هم در انسان« ،حرکت شدني» است ،يعني به قول فالسفه ما «حرکت
جوهري» است .
خوب ،اين تصوير خالي (ايدئولوژي) است ،حال ميخواهيم ببينيم اسالم اين
تصوير را چگونه پر ميکند: 1

 . 1هر ايدئولوژى بايستى اين تصوير را پر کند وگرنه ايدئولوژى نيست ،يك نظريه است .خيلى از چيزها هست که
نظريه و يك فلسفه است :اگوست کنت مراحل سه گانه تاريخى دارد که يك نظريه تاريخى است ،ايدئولوژى نيست .انشتن
يك نظرسه علمى داده است .و داروين يك نظريه علمى درباره انسان داده است .اينها ايدئولوژى نيست اينها يك تكه ،يك
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اسالم به عنوان سنگ زيرين بنا« ،توحيد» را دارد« :جهانبيني توحيدي» .در
جهانبيني توحيدي هيچ چيز نيست غير از «اهلل» .درچهار چوب انسان است که خدا و
طاغوت در حال جنگند؛ (ولي) در عالم ،در برابر خدا هيچ کس در جنگ نيست .اين
است که چون ثنويتي که در مذاهب ثنوي وجود دارد ،واقعيت است ،اسالم قبولش
کرده ،اما دوگانه پرستي را به رابطههاي انساني محدود کرده است .دو خدايي را به
درون انسان آورده ،و در جهان يك خدايي و يگانگي را مطلق کرده است .پس توحيد
به عنوان سنگ زير بناست .
انسان :وقتي که در قرآن از انسان صحبت ميشود به دو اعتبار است :همين انساني را
که «داروين»« ،مارکس» ،مورخ ،عالم زيست شناس و «المارك» از آن صحبت
ميکنند ،اسمش را «بشر» ميگذارد و با يك اعتبار يك خورده متعالي تر« :انسان» .در
قرآن ،به قول فرنگيها يك » «etats nuancesبين «بشر» و «انسان» احساس ميشود
که به اعتبار آن نوعيت متعاليش «انسان» است ،و به اعتبار آن موجوديت حيواني ترش
«بشر» .بنابراين «بشر ـ انسان» يعني موجود نوعياي که در تاريخ و در جامعه وجود دارد
و االن در روي زمين مي بينيد (انسان عيني)؛ در اينجا «بشر» و «انسان» ميگويد .اما وقتي

جزء و يك عنصر است که جنبه علمى ،جنبه اقتصادى يا هنرى و … دارند .ايدئولوژى مجموعه ذهنيات ،اعتقادات ،ارزشها
و جهتگيريهايى است که تمام اين ابعاد را در بر مى گيرد.
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که يك فيلسوف از انسان صحبت ميکند ،يك شاعر از انسان صحبت ميکند ،يك
متفكر اومانيست از انسان صحبت ميکند« ،سارتر» يا «هايدگر» از انسان صحبت
ميکنند( .نه داروين) ميگويد «آدم» .بنابراين «قصه آدم» ،قصه حقيقت نوعي و کلي
انسان است؛ انسانشناسي فلسفي است .اما وقتي ميگويد «بشر» و «انسان» ،انسانشناسي
تاريخي ،اجتماعي ،طبقاتي ،عيني ،علمي و مادي است اين ،درست روشن است؟
س ـ در مرحله خلقت ،انسان در چه مرحلهاي است؛ «بشر» بودن يا «آدم» بودن؟
ج -از لحاظر خلقت هم اين دو با هم فرق ميکنند .خلقت بشر خيلي علمي
توصيف شده است« :من ماء دافق» (ببينيد چقدر علمي است!) ،يخرج من بين الصلب و
الترائب» (مثل يك دکتر و يا يك زيست شناس صحبت ميکند)« .ماء دافق» ،يك چيز
علمي و مادي است .يا اينكه ميگويد «من نطفه»« ،من امشاج»« ،من علق»؛ اينها چيست؟
اينها بحثهاي علمي است .اما راجع به «آدم» که صحبت ميکند ،برداشت ،برداشت
فلسفي است ،علمي نيست .اشتباه بزرگ اين است که ما اين دو را از هم تشخيص
ندهيم ،و بعد براي چسباندن مسائل علمي به «آدم» (توجيه کنيم)( .مسائل) علمي را بايد
با علوم جديد (انسانشناسي و بشر شناسي) توجيه کرد .اما قوانين بيولوژي و فيزيولوژي
و داروينيسم ،به «آدم شناسي» اصالً نميخورد .اينجا صحبت از «انسان فلسفي» ،و
«فلسفه انسان شناسي» است نه علم انسان شناسي ،و نه تاريخ بشر .
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س ـ يك جا ميگويد خلقنا االنسان من طين؛ طين چيست؟
ج ـ آنجا طين به معناي طين نيست .جاي ديگر ميگويد «حماء مسنون» ،و در جاي
ديگر «من تراب» يا «من صلصال» ميگويد؛ اينها چيست؟ براي چه مختلف صحبت
ميکند؟ اينها معاني رمزي فلسفي دارد« .آدم» جزء متشابهات است ،و «بشر» و «انسان»
جزء محكمات .يعني اين ،يك واقعيت علمي را ميگويد ،و آن ،يك واقعيت رمزي
فلسفي را .در متشابهات وقتي ميگويد «طين» ،ديگر طين نيست؛ «حماء مسنون» ديگر
حماء نيست .در محكمات است که «نطفه» است ،نطفه است «ماء» ماء است و «صلب و
ترائب» همان صلب و ترائب است .بنابراين اول بايد ببينيم اين آيه جزء کدام مقوله
است ،آنگاه با همان زبان و بينش تفسيرش کنيم .
فلسفه تاريخ :فلسفه تاريخ از هابيل و قابيل شروع ميشود و به آخرالزمان ختم
ميشود .
جامعه :بنياد جامعه چيست؟ بنياد جامعه (ساختمان جامعه) بر اساس تضاد «مأل #
ناس» است .و انسانها بر اساس اين تضاد زيربناي جامعه (مأل #ناس) دو قطبي ميشوند.
بنابراين اينجاست که مظهر يك قطب «اهلل» ميشود ،و مظهر قطب ضدش «طاغوت».
يعني اهلل و طاغوت در جامعه به عنوان دو واقعيت نيستند ،به عنوان بيان و تجسم دو
جناحند ،واال طاغوت کيست که بااهلل بجنگد؟ !
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جامعه ايده آل :اسم جامعه ايده آل «امت است .نظامي که جامعه ايده آل را
ميسازد «امامت» است که از ريشه ،کلمه «امت» بيرون ميآيد .
س ـ در «و کان الناس امه واحده» جامعه را يكي ميداند ،آن وقت مأل و ناس از
کجا پيدا ميشوند؟
ج ـ آنجا «امت» است نه «جامعه» .در «امت» ،مأل و ناس ندارد .امت همهاش ناس
است .طاغوت در امت مرده است .از آنجا امت شروع ميشود .
آن وقت در اينجاست که در مقايسه با يك شكل بندي ديگر ايدئولوژيك (مثل
مارکسيسم يا امثال اينها) ،اختالف بين اين دو شكل ايدئولوژيك کامالً مشخص
ميشود.و آن اينكه ميبينيم وقتي همين ايدئولوژي ماترياليستي باشد ،بالفاصله مخروط
در زير يك سقف بسته ميشود ،يعني به بن بست ميخورد .به کجا (مي رسد)؟ به
سقف يك دنياي عنصري ابله و لش .طيران و جوالن همه اين حرکتها و ارزشها در
کجاست؟ در يك سقف شبستاني بن بست و پوشيده؛ حرکت ديگر نميتواند ادامه
داشته باشد ،عظمت ديگر نميتواند ادامه داشته باشد ،و صيرورت و شدن ديگر
نميتواند باالتر از اين سقف طبيعت (طبيعت مادي) برود .بنابراين ماترياليسم به عنوان
سقفي روي حرکت انسان ايده آل (است) ،که او را در آن خفقان و در آن تنگنا
محبوس ميکند .در صورتي که در اين جهانبيني انسان به طرف خدا ،به بينهايت
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ميرود و در عين حال «جهت» مشخص دارد .اين حرف فقط در يك جهانبيني
توحيدي ميتواند معني داشته باشد .
در جهانبيني توحيدي ،توحيد به معناي «خدا يكي است و چند تا نيست» ،يك
عقيده است ،يك تابو است ،يك دگم است ،يك اصل ذهني است و هيچ فايدهاي هم
ندارد .1اما جهانبيني در تلقي ايدئولوژيك است که ارزش عملي و علمي و انساني
دارد .آن وقت توحيد با شرك يك فرق ذاتي پيدا ميکند .وقتي که ميگوييم توحيد،
خود توحيد در چهار بعد مشخص ميشود ،يعني سنگ زيرين بناي اين مخروط،
خودش چهار پهلو دارد:
(بعد) اول :توحيد به عنوان جهانبيني؛ يعني هستي و جهاني را که تصوير و تلقي
ميکنيم ،چگونه با برداشت توحيدي بيانش ميکنيم؟ چنانكه يك ناتوراليست ،يك
ماترياليست ،يك شكاك و يا يك مشرك به آن صورت جهان را ميبيند ،يك
توحيدي به چه صورت (مي بيند)؟ اين ،خود ،توحيد در جهانبيني را نشان ميدهد .

 . 1اگر خوب است ،حاال مى خواهيد دو تا باشد هر چه بيشتر باشد که بهتر است! اگر خدا يك چيز خوبى است ،هر چه
بيشتر باشد بهتر است! پس مشرکين واقعاً خداپرست تر از ما هستند!
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بعد دوم :توحيد به عنوان زير بناي توجيه فلسفه تاريخ است .تاريخ با ثنويت و
دوگانگي شروع ميشود ،ولي توحيد به عنوان زيربناي اين فلسفه تاريخ در آخرالزمان
جبراً آن را به وحدت ميکشاند ،به وحدت تضاد تاريخي .
(بعد سوم) :جامعه براساس تضاد «مألناس» دو قطبي است ،اما زيربناي توحيد
ايجاب ميکند که اين جامعه دو قطبي نماند .دو قطبي بودن جامعه يك حالت انحرافي
و بيمارگونه است ،و حالت طبيعي توحيديش وحدت طبقاتي يك جامعه است در
امت .
(بعد چهارم) :توحيد به عنوان زيربناي معني شدن انسان ،معني داشتن انسان ،جهت
داشتن انسان ،و توجيه منطقي ارزشها در انسان نقش دارد .يعني اگر توحيد را از زيرپاي
انسان بكشيم ،ارزشهاي انساني همه فرو ميريزد و معني وجودي انسان از بين ميرود ،و
بعد انسان ديگر نميتواند در عالم «جهت» پيدا کند ،براي اينكه عالم جهت ندارد :وقتي
که در ترني سوار شدهاي که جهت خاصي ندارد ،هر جهتي را در ترن بگيري در
سرنوشت جهان و در سرنوشت حرکتت هيج فرقي نميکند .بنابراين وقتي انسان
ميتواند «جهت معني دار» بگيرد که جهان جهت معني دار داشته باشد ،و فقط در يك
جهانبيني توحيدي است که جهان يك جهت معني دار دارد .وقتي که خدا را برداريد،
هر جهتي از عالم برداشته ميشود .و وقتي شرك را (در عالم) بگذاريد ،جهات
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گوناگون همديگر را خنثي ميکنند و پراکندگي و تشتت و تجزيه وجود انسان را بين
قدرتهاي گوناگون حاکم بر طبيعت به وجود ميآورد .توحيد است که هم به انسان
يك معني ميدهد ،هم يك وحدت وجودي و هم يك جهت معني دار .و از طرفي
عاليترين ارزشهاي انساني مثل «اخالص»« ،تقوي»« ،فضيلت»« ،فداکاري» ،و «خود را
براي ديگران نابود کردن» ،بر اساس توحيد است که توجيه ميشوند و به صورت معاني
رئاليستي در ميآيند .در صورتي که اگر خدا را برداريم ،همين ارزشها به صورت
مفاهيم ايده آليستي در ميآيد .
س ـ پس با اين وجود تمام ماديها ناخودآگاه خداپرست اند؟
ج ـ ناخودآگاه ايده آليست اند؛ يعين ماترياليستها در عمل جبراً ايده آليستاند .و
اين واقعيت است که خود آنها اعتراف دارند که ميگويند« :ما در فلسفه ماترياليست
هستيم و در اخالق ايده آليست» .به خاطر اينكه وقتي کسي در جهان قائل به شعور
نيست ،بنابراين انتخاب نيكي يا شر ،و خدمت يا خدمت در جامعه ،اين انتخابهاي
متضاد در برابر جهان مساوي ميشود .براي اينكه وقتي جهان احمق باشد( ،اگر) خير يا
شر را انتخاب کنيم« ،او» که نميفهمد؛ بنابراين خير و شر در عامل مساوي ميشود.
حسن و حسين ميگويند بارك اهلل يا اَه اَه ،اما در هستي فرق نميکند .جهان شعور
ندارد که (بفهمد) من چه را انتخاب کردهام .در چنين حالتي من که نيكي را انتخاب
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ميکنم ،در عين حال ميدانم که جهان به نيكي سپاسي نميگذارد؛ من که خودم را
براي ديگران فدا ميکنم ،در حالي که ميفهمم سرنوشتم اين انتخاب مرا هيچ درك
نميکند و روي وجود من تأثيري ندارد؛ من که شهادت را براي زندگي ديگران
انتخاب ميکنم و از همه سودهايم به خاطر يك ارزش انساني (آزادي ،عدالت و) ...
ميگذرم ،خودم را فداي ارزشهايي کردهام که جهان آن ارزشها را نميفهمد .بنابراين
اين ارزشها براي من جنبه ايده آليستي دارد .درست است که من مبارزه ميکنم تا مردم
به نان برسند و نان يك پديده رئاليستي است ،اما وقتي که من مبارزه ميکنم و نانم را از
دست ميدهم تاديگران به نان برسند ،نان براي کارگر رئاليستي است ،اما براي من
روشنفكر که جان خودم را فداي نان تو کردم ،نان ايده آليستي است (آخر ايده آليستي
و رئاليستي نسبي است) .روشنفكري که ماهي چهار هزار تومان دارد و ميآيد خودش
را به بدبختي مياندازد تا کارگران به نان برسند ،نان براي اين روشنفكر جنبه ايده آل
دارد و ايده آليستي است و يك ارزش است ،اما براي آنها جنبه سود دارد و رئاليستي
است .و موضوع هر دو هم نان است .اين طور نيست؟
س ـ آيا مسئله جهت بينهايت هم خودش يك نوع ذهنيت و يك نوع ايدهآليسم
نيست؟
ج-نخير؛ اين عينيترين چيزي است که در متن ماده ميبينيم .
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س ـ چون خود بينهايت يك چيز ذهني است .
جـ نه؛ يك چيز عيني و مادي است .اين ،فلسفه نيست .فيزيك مادي ميگويد اين،
ماده است .فيزيك مادي «بي نهايت» را ميگويد و ديالكتيك مادي «تغيير دائم» را .تنها
چيزي که ثابت است« ،تغيير» است يعني چه؟ يعني تغيير ابدي .اين حرفها همه مادي
است .
س ـ در شرك خدا وجود دارد؟
ج ـ در شرك خدايان وجود دارند؟
س ـ قرآن ميگويد ،شفعاءو نا عنداهلل؛ اين بتها را واسطه بين خدا و خلق ميدانند،
بنابراين در آنجا خدا هست؛ اينجا چه تضادي پيدا ميکند؟
ج ـ از آن خداهايي (است) که به قدري دور وبري دارد که آدم همه دور و بري
هايش هم بايد ببيند .و خود اين تجزيه وجود انسان است( ،چرا که) او قبول نكرد ،يكي
ديگر را ميبيند؛ ديگري قبول نكرد ،يكي ديگر را ميبيند؛ باالخره هزار تا راه دارد.
بنابراين انسان چه پيدا ميکند؟ صدها جهت پيدا ميکند .هي توسل ،توسل؛ توسل،
توسل ،توسل(جستن) ،آدم همهاش توسلي ميشود .اين خوي «متوسل شدن» ،که در
زندگيمان هست ،در بينش مذهبي مان هم به وجود ميآيد و توجيه عملي ميشود .در
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صورتي که بزرگترين نقش توحيد ،داشتن يك تكيه گاه بزرگ و واحد و مطلق در
جهان ،و بنابراين نابود کردن همه تكيه گاههاي ديگر است .
توحيد چند بعد دارد :در رابطه با انسان زيربناي ارزشها (ارزشهاي انساني) است؛
همان که سارتر از قول «داستايوسكي» ميگويد« :اگر خدا را برداريم همه چيز مجاز
است» .يعني همه ارزشها ساقط ميشود که هر نوع کاري مجاز است؛ چون هيچ کاري
و هيچ انتخابي معني ندارد .بنابراين خدا به عنوان عاملي (است) که به انتخاب انسان
معني و قيد ميدهد و بنابراين (بين) انتخاب مثبت و منفي فرق ميگذارد .پس ارزشها
يك زيربناي جهاني پيدا ميکند .عدالت براي يك آدم موحد غير از عدالت براي يك
آدم ماترياليست عدالت پرست است .براي ماترياليست عدالت پرست ،عدالت عبارت
است از يك قراردادي که انسانها در جمع خودشان با هم ميگذارند و در جهان هيچ
پايگاه و زيربنايي ندارد .در صورتي که جهانبيني توحيدي ميگويد که« ،عدالت
اساس وجود و آفرينش است» .و بنابراين جامعهاي که عدالت ندارد ،يك جامعه بيمار
و ضد طبيعي است( ،زيرا) انعكاس نظام هستي و جهاني بر يك جامعه تحقق عدالت
است .ميبينيد که چقدر با هم فرق دارند :عدالت به صورت قراردادي که سياستمداران
براي تحقق و تنظيم روابط بين انسانها با هم بگذارند با عدالت به عنوان يك سنت در
متن هستي و نظام آفرينش که انعكاس آن در جامعه به طور طبيعي عدالت است .در
آنجا عدالت يك قراردادي است در تصميم انسانها ،اما در جهانبيني توحيدي عدالت
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عبارت است از نظامي در آفرينش جهان .يعني يك زيربناي وجودي و يك پايگاه در
عالم وجود دارد .ما هر دو ـ هم ماترياليستها و هم ما ـ به جبر تحقق عدالت ميرسيم،
اما با دو توجيه :توجيه آنها اين است که عدالت جبراً تحقق پيدا خواهد کرد .چرا؟ به
خاطر اينكه انسانها به ميزاني که رشد پيدا ميکنند ،خود به خود ظلم را تحمل نخواهند
کرد و عدالت جبراً تحقق پيدا ميکند .اما ميبينيم که اين جبري است که به اختيار
آدمها بستگي دارد (زيرپاي قاطعيت جبرش شل است) .اما وقتي ميگوييم نظام حرکت
جهان بر عدالت است( ،يعني) جامعهاي که ظلم را پيشه کرده و ظالمانه اداره ميشود،
يك جامعه بيمار گونه خالف مسير هستي است و بنابراين نميتواند ابدي باشد و ناچار
نابود شدني است .1جهان يك چنين نظام بيمارگونهاي را دفع ميکند و نميتواند با آن
مدارا کند .ميبينيد که اين ،جبري است ماديتر و عينيتر تا آن جبر ،آن ،جبري است
محدود به خواست انسانها ،و اين ،جبري است که به طور مطلق ريشه در همه وجود
دارد .
در بعد تاريخي ،تبديل کثرت و تضاد تاريخي است به وحدت .و در بعد
جامعهشناسي تبديل تضاد اجتماعي است به وحدت .

 . 1مثل يك تكه زخم در بدن که چ ون برخالف مسير فيزيولوژى است ناچار نابود مى شود .و مثل يك تكه عضو
خارجى در بدن که چون برخالف گردش خون و زندگى حياتى است ،دفع مى کند.
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شرك هم يك جهانبيني است .شرك جهان را به قطبها و قدرتها ي مختلف
تجزيه ميکند .بنابراين جامعه و تاريخ را هم (تجزيه ميکند)( .پس) يك تاريخ
مشرکانه داريم؛ يعني تضاد و تنوع نيروها در تاريخ متناسب با شرك است .تنوع
قدرتها و طبقات در نظام اجتماعي متناسب با بينش شرك است .چون بينش شرك
در جهانبيني شرك متناسب با زيربناي شرك اجتماعي ،شرك طبقاتي و شرك
تاريخي است .بنابراين ،توحيد نه تنها يك تفسير فلسفي جهان است که خدا يكي است
و چند تا نيست ،بلكه در عين حال وحدت بخشيدن به هستي ،به تاريخ ،به قدرتهاي
اجتماعي و به پيكره انساني است ،و در عين حال ،وحدت بخشيدن به تجزيه سه بعدي
جهان در همه فلسفههاي قديم است که انسان ،طبيعت و خدايان را سه دنياي جدا از هم
ميدانستند .1توحيد اين سه گانگي را در هستي از بين ميبرد ،و در عين حال ،وحدتي
بين انسان ،خداو جهان قائل ميشود .تا کجا؟ تا جايي که حضرت علي ميگويد« :خدا
داخل در اشياء است اما نه به ممازجه و خارج از اشياء است اما نه به مباينه» .تا اين اندازه
خدا و جهان وحدت پيدا ميکنند .

 . 1خدايان درمتافيزيك ،و طبيعت در عالم خاك پست ،و بين اين سان قرار داشت .و حتى خدايان اين سه بعد با هم
فرق داشتند.
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اهلل نور السموات و االرض :آن وقت جهان مثل مشكوه است؛ قنديلي که در آن
خداوند مثل شعلهاي فروزان است (جدا کردن نور از قنديل امكان پذير نيست) .اين
جهانبيني توحيدي است که به هستي ،خدا و انسان وحدت ميدهد ،و اين سه عنصر به
جاي اينكه هميشه در تضاد باشند ـ مثل فلسفه يوناني و جهانبيني مذهبي يوناني ـ ،در
هماهنگي هستند .اين ،جهانبيني توحيدي است .
جهان در قرآن (صحبت از انسان نيست ،صحبت از هستي است) از چه ساخته شده؟
جهان يك وجود واحد است؛ فيزيك و متافيزيك هم در آن نيست؛ آخرت و دنيا هم،
به معناي دو جهان ،در آن وجود ندارد .پس يك عالم است ،اما در عين حال ،همين
عالم در اصطالح قرآن به «غيب» و «شهادت» تقسيم بندي ميشود .آيا تقسيم بندي
غيب و شهادت مثل (تقسيم بندي) فيزيك و متافيزيك است؟ تقسيم بندي قديمي
يوناني که در اسالم هم آمده ،تقسيم بندي جهان است به فيزيك و متافيزيك ،جهان
زميني و آسماني ،اين دنيا و آن دينا ،الهوتي و ناسوتي .ميخواهم بدانم اين غيب و
شهادت عين همان تقسيم بندي است؟ به نظر شما بين اين دو تقسيم بندي چه فرق
هست؟ فيزيك و متافيزيك ،مادي و معنوي ،و اين جهان و آن جهان ،دو نوع وجود
خارجي است ،اما غيب و شهادت دو وجود خارجي نيست ،يك چيز است که در رابطه
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با من يك چيز غيب ميشود و يك چيز شهادت .1يعني اين تقسيم بندي غيب و
شهادت در جهان ،يك تقسيم بندي اعتباري و نسبي نسبت به انسان است .اين انسان
است که بعضي از پديدهها را مشهود ميبيند و بعضي از پديدهها را غايب .آن بعد از
همين پديدههاي طبيعت که محسوس انسان نيست ،غيب است و آنچه که محسوس
انسان است ،شهادت .اما محسوس و نامحسوس از يك جنساند .معلوم ميشود که
غيب و شهادت نسبي است مثل حاضر و غايب ،دور و نزديك .اينها صفتهاي نسبي
اند؛ صفتهاي ذاتي و جوهري نيستند در صورتي که فيزيك و متافيزيك دو صفت
ذاتياند و اصالً دو جنساند .الهوت و ناسوت ،طبيعت و ماوارء الطبيعت دو جوهر را
نشان ميدهد ،چه من باشم و چه نباشم آن طبيعت و ماوراء طبيعت هست .اما وقتي که
انسان نباشد ،غيب و شهادت هم نيست .در رابطه با من است که يك پديده غيب است
و يك پديده شهادت .االن هم بعضي از ميكروبها را ما نميبينيم ،اما بعضي از حيوانات
را ميبينيم .آن ميكروبها درست مثل آن حيوانات هستند؛ در رابطه با من و چشم من و
شكل ديد من بعضيها مرئي و محسوسند و بعضيها نامرئي ونامحسوس ،واال خودشان

 . 1االن تو دور هستى و او نزديك .واقعاً نه تو دور هستى و نه او نزديك( ،بلكه) به نسبت من ،تو دور هستى و او
نزديك .اين دو صفت شما را نشان نمى دهد که از هم تميز ندهيم .در رابطه با من شما را تقسيم کردم به تو ،دور ،و او
نزديك .آن آقايى که رفت ،غايب و شما که اينجا هستيد ،شاهد .آيا اين تقسيم بندى ها دوگانگى شما را نشان مى دهد؟ نه
دوگانگى رابطه من با هر دو شما را نشان مى دهد.
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حيوان هستند؛ به اندازه هم حيوانند :شتر با ميكروب يكي است ،يك جنس است ،يك
مقوله است ،يك پديده است و يك نوع زندگي ميکنند .
بنابراين جهان را به غيب وشهادت تقسيم نميکند ،رابطه انسان با جهان را تقسيم
بندي ميکند ،و اين رابطه ،رابطه نسبي است و علمي هم هست ،و از اين علميتر چيزي
وجود ندارد که بعضي پديدهها نسبت به انسان غيباند و بعضيها در معرض شهادت
انسانند .اما ،در عين حال ،خود هستي به «سنت» و «آيه» تقسيم ميشود .سنت عبارت
است از قوانين حرکت جهان و روابط بين پديده ها .اين قوانين چون علمياند ،ثابت و
اليتغيرند« :ولن تجدلسنت اهلل تحويال»« ،ولن تجد لسنت اهلل تبديال» .اينها نشان ميدهد
که سنت يك چيز ثابت در عالم است (همان قوانين اند) .سنت در قرآن در جاهايي به
کار ميرود که صحبت از يك حكم قطعي و به نتيجه رسيدن است ،و تأکيد ميکند
که اين در رفتني نيست ،بلكه جبري ،قطعي ،و مسلم است ،آيه چيست؟ همه پديدهها
آيه هستند .مادي يا معنوي ،جسماني يا روحاني ،الهوتي يا ناسوتي ،فيزيكي يا
متافيزيكي ،در تقسيم بندي قرآن نميگنجد؛ اينها فلسفه است .قرآن ،معنوي ـ مادي،
جسمي ـ روحي ،و خدايي ـ خاکي ندارد .در همين غبار زمين ،خدا به همان اندازه
هست که در وحي جبرئيل .هيچ فرق با هم ندارند .خود قرآن را ببينيد؛ به برقي که از
سم اسب بيرون ميپرد قسم ميخورد؛ اگر اين اسب در آن جهت بتازد« :فالموريات
قدحا» .اين ،برايش مقدس است ،يعني جزء مقدسات است مثل کروبيان و روحانيون
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است .يعني همين برق سم ضربه مثل مجردات و فرشتگان است.به فرشتگان قسم
نخورده اما به اينها خورده .معلوم ميشود بينش قرآني و بينش خدايي ،جور ديگري
هستي را نگاه ميکند.1
بنابراين تقسيم بندي بين خدا و خرما ،نان و روح ،جسماني و روحاني ،مادي و
معنوي ،تقسيم بندي فلسفي غير اسالمي هستند .اسالم همين طبيعت را جوري ميبيند
که خدا را بايد ببيند يا از آن خدا را بايد ببيند .قرآن ،همه جا در متن همين پديدههاي
مادي طبيعت (به قول اروپايي ها) خدا را جستجو ميکند .
يك تقسيم بندي ديگري هم هست به نام «دنيا» و «آخرت» .تقسيم بندي دنيا و
آخرت در جهانشناسي وجود ندارد( .جهان ) ،دنيا و آخرت ندارد .جهان همين جهان

 . 1روشنفكر ما روشنفكر جديدمان مثالً مى گويد :اسالم به طبيعت هم عنايت دارد ،به ماديات هم عنايت دارد ،به
زندگى مادى هم عنايت دارد ،به جسم هم عنايت دارد ،به روح هم عنايت دارد و سعادت دارين را هم (تبليغ) مى کند!
درست مثل آگهى هاى تجارتى روغن نباتى قو از اسالم تعريف مى کند! آدم از اين حرفها ديگر بدش مى آيد .يكى از
اساسى ترين اختالفات ديد ،همين است که وقتى تو اين حرفها را مى گويى ،معلوم مى شود که تو طبيعت را همانطور مى
بينى که يك غر بى ،در صورتي که اسالم طبيعت را مادى نمى بيند .هيچ چيز را مادى نمى بيند .و هيچ چيز مادى نيست!
خاك مادى نيست ،آيه است .انسان آيه است .اختالف شب و روز آيه است .اين نفس نفسى که اسب مى زند يك آيه
مقدس است .و اين اسبها که کنده مى شوند ،مورد قسم خداوند است .صبح که نفس نفس مى زند :والصبح اذا تنفس ،خدا
از بس در برابر عظمت و زيبايى و شكوه و قداست اين پديده کيف کرده که بدان قسم مى خورد .شب و روز و تمام پديده
ها مقدس اند ،زيرا اينها همه جزء آيات الهى هستند.
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است .در رابطه با انسان پديدهها (حرکات و جهت گيري ها) تقسيم ميشوند به دنيا و
آخرت .دنيا به زبان جامعهشناسي يعني سود ،و آخرت يعني ارزش ،سود و ارزش
چيست؟ سود عبارت از آن چيزي است که ما به خاطر نفعي که براي رفع نيازمان دارد
و به آن وقعي مينهيم و بدان ميانديشيم و به سراغش ميرويم؛ نه به اعتبار ارزش و
حرمت خودش .اما ارزش چيست؟ مجموعه چيزهايي است که نه به خاطر منفعت
خودمان و نيازي که از ما رفع ميکند ،بلكه به خاطر قداست و حرمت خود آن شيء،
خود آن چيز و خود آن جهت به سراغش ميرويم .گاه هست که در برابر انتخاب سود
و ارزش قرار ميگيريم و يكي را بايد فداي ديگري کنيم .آنكه ارزش را فداي سود
ميکند« :دنيا» و آنكه سود را فداي ارزش ميکند« :آخرت» .واالخره خير أبقي ،به اين
معني است .کلمه دنيا هم همين را نشان ميدهد که به معناي يك صفت است :نزديك،
پست ،و پيش پا افتاده؛ (مثل) کسي که همواره جلويش را ميبيند و فقط دنبال (پول)
شمردن و در جيب گذاشتن است ،و همه دنيا را و همه دور برش را بر اساس جهتي که
ممكن است به نفع او باشد ،ميسنجد ،وگرنه نميسنجد.1

 . 1حاج آقاى مؤمنى بود که پسر المذهبى داشت .پسرش از اروپا آمده بود و دو سه نفر از رفقايش را جمع مى کرد و
از اينور و آنور و سياست (صحبت مى کردند) .حاج آقا (پسرش را) نصيحت مى کرد که :اينها کى هستند که بر مى دارى و
مى آورى در اين خانه و از (سياست) حرف مى زنيد آخرش هم يك بدبختى و يك باليى به سر (خودت مى آورى) .برو
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دنيا و آخرت در رابطه انسان است با زندگي اجتماعي و با زندگي ديگران .و در
اينجاست که مسئله دنيا و آخرت تقسيم بندي ميشود .دنيا و آخرت يك چيز
موضوعي ،جوهري و خارجي نيست .
يكي هم مسئله عليت يا سبب شناسي است ...
آيه «فنومن» ) (phenomeneاست .فنومن ترجمه کلمه آيه است« .نومن»
)(nomeneبه معناي جوهر و ذات است که ميگويند در جهان يك «نومن» بيشتر
نيست و بقيه همه فنومن هستند ،يعني «نمود(هاي») آن «بود» هستند .بنابراين هستي فقط
خداوند است و همه اشياء نمودهاي او هستند ،وهمين تعبير آيه است .
راجع به آدمشناسي (به معناي انسانشناسي فلسفي) :اول تمام قصه آدم يك طرح
پيش ساخته است .1مسائلي که در قصه آدم هست( :اول) «خالفت» ،و (دوم) «اعتراض

اقالً رييس فالن دانشكده را ،يك وزيرى را ،يا يك وکيلى را اينجا بيار که من پول بدهم و خرج کنم و ميهمانى بدهيم تا
اقالً سرى توى سرها دربياوريم .اين درست جنگ چى با چى است؟ سود و ارزش ،حتى در مراحل معمولى سود و ارزش با
هم جنگ دارند :آدمى که دخترى را به خاطر ارزش آن دختر انتخاب مى کند و رقيبى را هم به خاطر اينكه با پدرزن
ازدواج کند ،نامزدش کرده اند ،خود به خود جنگ سود و ارزش در درون او برپا مى شود و باالخره او يكى را انتخاب مى
کند.
 . 1اينجور که مالهاى ما تفسير مى کنند ،مثل اين است که خدا يك چيز ديگر مى خواسته (درست کند) ،ولى در وسط
(کار) يك چيز ديگر از آب درآمده است! و اوقات خدا هم تلخ شده و گفته است :حاال برو در ومين ببينم چه گلى بسر ما
ميزنى! مثل اينكه از دست خدا در رفته است! در آن مكتب اسالم (نمى دانم چه بود :مرد روز منتشر مى کرد!) اينطورى گفته
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فرشتگان» .اعتراض فرشتگان چه ارزشي دارد؟ فرشته هم دارد صفتي از انسان را
ميگويد .فرشته که ميگويد« :مي خواهي کسي را بيافريني که در زمين فساد بكند».
يعني يكي از ابعاد صفات انسان فسادش است (اين ،همين جا از دهن فرشتگان درمي
آيد) ،وقتي که خدا ميگويد« :من ميخواهم آدمي بيافرينم که خليفهام باشد»،
ميگويد« :مي خواهي کسي را روي زمين بيافريني که فساد و خون ريزي بكند»؟يعني
چه؟ خدا هم اين اعتراض فرشتگان را نفي نميکند؛ ميگويد «اني اعلم ماال تعلمون».
(خدا ) جواب سرباال به آنها ميدهد .معلوم ميشود که يكي از صفات انسان خالفت و
خداييش (در زمين) است و يكي ديگر از صفاتش خون ريزي و فساد .و ميبينيم اين
حقيقتي است« :تنها موجودي به نام انسان است که در زمين فساد و خون ريزي ميکند،
و حيوان ديگري نميشناسيم که اين کار را بكند؛ تنها حيواني که گناه و فساد ميکند
انسان است» .هايدگر ميگويد« :تنها فرشتهاي که دستش به خون آلوده است انسان
است» .اعتراض فرشتگان چنين در ميآيد .

بود .آيا اين يك طرح پ يش ساخته است يا نه؟ خود همين که انسان برود و آن ميوه را بخورد ،جزء کرح خدا بوده يا نه؟ مى
خواهم بدانم همين که گفته نخور و او خورده جزء طرح قبلى خدا بوده يا نه؟ آيا اينجاخدا از دستش در رفته؟! يك چيزى
درست کرده و يك مرتبه از کنترلش خارج شده اينجورى است؟ اگر اينجورى است چرا از همان اول قبل از اينكه آن
مردکه را بسازد مى گويد :انى جاعل فى االرض خليفه ،پس معلوم مى شود خليفه بودن انسان در ارض ،در پيش بينى اش
هست .آن طور که تو ميگويى ،يك خداى عجيب و غريبى در مى آيد مثل بچه ها که کاغذباد هوا مى کنند ،بعد نخش در
مى رود! در اينجا نخور به معناى بخور است! در قرن بيستم چيزهاى اين قدر بديهى را بايد مرتب بحث کنيم!
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سوم ـ عنصر سازنده آدم« :گل» و «خاك» (حماء مسنون صلصال کالفخار)؛ اينها هر
کدام يك معني خاص دارند .صلصال کالفخار :سيل که به دهات ميآيد ،آب ميرود
و خرمي ايجاد ميکند اما رسوبش به صورت خاك رس خشك ميشود و ترك ترك
ميخورد و بعد هر تكهاي که برمي داريم مثل سفال کوزه ميشود .اين ،سمبل چيست
و چه را نشان ميدهد؟ اين ،ضد آب است( ،زيرا) آب سيال ،لطيف و خرمي بخش
است؛ ولي اين چيست؟ سفت است ،ميل به رسوب دارد ،ضد حرکت است ،تيره است،
و همچنين تمام بذرها را آن زير ميکشد .انسان از اين ماده ساخته شده است .انسان در
حالت طبيعياش ميل به رسوب و جمود دارد ،و تمام بذر استعدادها و ارزشها و
زيباييها را در درونش ميخورد و ميکشد .انسان هم در خودش و هم در زمانش و
جامعهاش اين کار را ميکند؛ هر استعدادي را ميميراند و خفه ميکند« .حماء مسنون»:
گند است .و تنها انسان است که گند است واال هيچ شپشي وجود ندارد که گند باشد؛
همه حيوانات زيبايند ،مقدسند ،بيگناهند ،و معصومند ،حتي گرگ :وقتي آدم را ميدرد
معصوم است براي اينكه به ساختمان فطرتش عمل ميکند .او جنايت را انتخاب
نميکند ،بلكه با همان معصوميتي که شما «همبرگر» ميخوريد ،با همان معصوميت شما
را ميخورد!1

 . 1اين انسان سفيدپوست (پدرسگ!) است که تا حاال اقالً ده ميليون سياه را در آفريقا خورده آن وقت در افكار عمومى
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چهارم ـ گل و خاك و لجنش را درست کرديم ،اما اين لجن گند متعفن منجمد يا
«سويته و نفخت فيه من روحي» (است) .مجموعه اين يك پديده به نام انسان است .
پنجم ـ «تعليم اسماء» .ششم ـ «سجده همگي فرشتگان» .هفتم ـ «ابليس» .هشتم ـ
«حوا»؛ حوا در زندگي انسان (انسانشناسي فلسفي) سمبل عشق است و ابليس سمبل
هوش .براي همين هم است که (ابليس) در (قصه ها) به صورت مار در ميآيد.1
س ـ در اينجا شيطان مطرح نيست؟
ج ـ ابليس است .

مى گويد :اينها آدمخوارند! ما در جايى قبيله اى پيدا کرديم که آدمخوار بودند! اين را که تو ادعا مى کنى ،اما ما به چشم
خودمان مى بينيم که تو آدم ميخورى! آدمخوارى اين است .آيا اين با آدم خوردن گرگ يكى است؟! آدم گند است .آدم
گند را نمى بينم؟ سلطان از بس که امير معزى چاپلوس بود از او نفرت داشت .حتى بوى گند او به دماغ سلطان هم خورده
بود .سلطان از او بدش مى آمد ،زيرا مى ديد که او روزى يك قصيده مى گويد و يك کنيز يا يك اسب يا چيز ديگرى از
سلطان مى خواهد .سلطان مى گويد :حوصله ام سر رفته .به شكار مى روند و در وسط شكار يك اشتباه لپى انتخاب مى کند
و تيرى به مشك امير معزى مى زند و از شرش خالص مى شود .دکترها چون مى بينند اعليحضرت همايونى تمايلى به
درآوردن اين تير ندارند کمى کلنجار مى روند و بعد مى گويند تير درنمى آيد .او بسترى مى شود بعد از مدتى هم مى ميرد.
ولى چند تا قصيده در وصف تير شاه در شكم خودش مى نويسد! حماء مسنون کيست؟ اوست يا شپش؟ صحبت اين غير از
بشر است .علم از اين حرفها نمى زند ،علم به اين حرفها چكار دارد؟! داروين و المارك و توفيليه که از اين حرفها نمى زنند.
اين انسان شناسى فلسفى است ،يعنى از خصلت اين نوع به شكل فلسفى قضيه سخن مى گويد .صحبت از نوع انسان نيست
که دم و سمش چه جور شد.

 . 1مار در خاور دور هنوز اساساً سمبل زيرکى و هوشيارى است .معابد مار که االن در ويتنام و کامبوج و هندوستان
وجود دارد نشان مى دهد که در تمام ميتولوژى شرقى به معناى هوش است.
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س ـ شيطان با ابليس فرق نميکند؟
ج ـ در اين قصه شيطان نداريم ،ابليس داريم .
ميبينيد که اول «حوا» هر چه زور ميزند« ،آدم» (متقاعد) نميشود اما ابليس که
کمك ميکند ،ديگر آدم عمل ميکند .يعني انگيزه انحراف يا عصيان آدمي همدستي
هوش وعشق است .
نهم ـ «جنت» .دهم ـ «درخت ممنوع» .يازدهم ـ «عصيان» :عصيان همان نزديك
شدن به درخت ممنوع يا خوردن ميوه ممنوع است .نتيجه عصيان رفتن و خوردن از
درخت ممنوع است .درخت ممنوع يعني چه؟ هم آثار نشان ميدهد که «بينايي» است و
هم استدالل ابليس .ابليس چه جور آدم را تحريك ميکند؟ ميگويد« :اينكه گفتهاند
نخور ،به خاطر اين است که اگر بخوري هم چشمهايت باز ميشود و هم جاويدان
ميشود (اين ،خيلي عالي است) ،آن وقت مثل خدا ميشوي (هم جاويدان ميشوي و
هم بينا) ،و خدا براي اينكه تو مثلش نشوي ،ميگويد اين را نخور» .معلوم ميشود که
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اين ميوه بنا به استدالل شيطان «بينايي»« ،خود آگاهي» و «خلود» است .و خدا هم
ميخواست که او بخورد.1
(دوازدهم) ـ مسئله «خلود» است .و ميبينيم باز دو صفت ديگر به انسان داده
ميشود :يكي شرم از خويش 3که بعد از خوردن ميوه به انسان دست ميدهد« :بدت
لهما سواتهما» (شرم ازخويش مسئله جنسيت است) .شرم از خويش عاليترين اوج خود

 . 1وگرنه به اندازه اين حاجى هاى ما بلد بود که چيزى بگذارد تا نخورد :سيم خاردارى ،آجانى و … مى گذاشت ،او
هم نمى توانست بخورد! معلوم مى شود وقتى که گفته نخور و او خورده ،همه اينها در طرح است ،ابليس را کى مى سازد؟
اين طور که در مورد ابليس مى گويند ،انگار چيزى است که از دست خدا در رفته و بعد به شرش گير کرده و از کنترلش
خارج شده است .در صورتى که ابليس جزء طرح هست .ابليس عنصرى از انسان است ،نه نيروى فرارى از اداره خداوند که
از منظومه الهى در رفته باشد ،و بعد بيايد با خدا لجبازى و دعوا کند .اين به صورت شرك احمقانه بسيار مبتذلى در مى آيد.
آن وقت خداى ما چقدر مضحك مى شود .که با شيطان سر اين رقابت دارند که يكى مى خواهد آدم را به طرف خودش
بكشد و ديگرى به طرف خودش .آخر هم او از خدا موفق تر است! مثل شبيه اى است که در ده ما مى خوانند :زايرى وسط
را مشهد کربال مى ميرد .امام رضا با امام حسين سر اين زاير دعوا مى کنند :امام رضا آمده آن را به طرف خودش مى کشد
که اين از زوار من است .کشمكش عجيبى است که خود يك نمايش و يك شبيه است .بعد على ،محمد و فاطمه زهرا (به
عنوان داور) مى آيند .اينها قبول نمى کنند .دعواى عجيب و غريبى بين امام رضا و امام حسين سر يك مرد که به نام
مالرحب على (درگير است) .خالصه جبرئيل از طرف خدا در شبيه مى آيد و مى گويد :خدا سالم رسانده و گفته که:
باالخره يك جورى (با هم کنار بياييد) .آنها مى گويند :نخير نمى شود( .جبرئيل مى گويد) :خوب ،حاال يك جورى
رضايت بدهيد بياييد (فاصله مشهد کربال) را متر کنيد و ببينيد به هر کدام نزديكتر شد (مال او باشد) .متر مى کنند مى بينند
المذهب وسط مرز به درك واصل شده! اين طور هم که اينها خدا و ابليس را تفسير مى کنند ،به همين صورت درمى آيد.
سر جنازه آدم (نشسته اند) و هى اين از اين طرف مى کشد و آن از آن طرف!
 . 3دکتر اشاره اى به صفت دوم نمى کند( .بنياد)
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آگاهي است .معلوم ميشود بعضيها ميوه ممنوع را نخورده اند؛ اينها خيال ميکنند که
(چون) ميوه ممنوع را نخوردهاند .آدمهاي خوبي اند! اينها آدمهاي خرياند ،براي اينكه
از خويش شرم ندارند و بدون شورت جلو خدا ميآيند! اصالً مثل حيوانات نميفهمند،
آن کسي که هنوز ميوه ممنوع را نخورده ،به مرحله شرم از خويش و به مرحله خلود
نرسيده است .انسان تنها موجودي است که ميتواند از دايره محدود زندگياش وسعت
وجودي بيشتري پيدا کند .االن کساني که در همين شهر و در همين مجلس هستند،
حضور ندارند( ،اما) کسي که هزار يا هزار چهارصد سال پيش کشته يا شهيد شده،
هنوز در مجلس ما حضور دارد .معلوم ميشود که او در خارج و در ماوراء مرگ
خودش با خلقش ،با انتخابش و با آفرينش اثرش ،دايره وجوديش را توسعه داده است.
معناي خلود همين است؛ به معناي جاودانگي ابدي نيست؛ ولي انسان به طرف
جاودانگي دارد ميرود .اين ،يكي از بزرگترين استعدادهاي انسان است .
(سيزدهم) ـ «هبوط» (هبوط بر اساس عداوت) .چهاردهم ـ «عداوت» .پانزدهم ـ
«توبه» :به معناي حرکت تا اينجا؛ منتها اين حرکت بازگشتي به طرف خداوند است.
توبه يعني رجعت به سوي خدا ،يعني حرکت برگشتي يا رجعت .
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يك مسئله بزرگتر از همه که اينجا نگفتم ،مسئله «امانت» 1است که فقط انسان
برداشت .بعد از امانت «ظلوم و جهول» بودن انسان است ،و يكي هم مسئله «ميثاق»
است .
هر مسئلهاي که در مذهب هست ،بايد در جهانبيني معني داشته باشد .ميبينيم االن
که جايش افتاده ،معني دارد .
خوب من (به زمين) افتادهام و در هبوطم؛ حاال ميخواهم برگردم به خداوند؛
راهش چيست؟(يكي) به وسيله «حكمت» ،به معناي خودآگاهي ماوراء عقلي علمي و
(ديگري) «تقوا» ،به معناي خويشتن باني انساني ،يعني نگهداري آن روح در درون .
س ـ ظلوم و جهول يعني چه؟
ج ـ خدا که امانت را عرضه ميکند ،فقط انسان آن را قبول ميکند ،و خدا
ميگويد :انه کان ظلوما «جهوال» .اين ،دو صفت از انسان است .ميبينيم بر خالف اين
روشنفكرهايي که تازه دو سه (جزوه) از ديالكتيك خواندهاند و ميگويند« ،ديالكتيك
وتنوع و تضاد فقط در بينش ماست» ،اسالم انسان را اين همه پر از تضاد و پر از
پيچيدگي نشان ميدهد ،و اصالً تز و آنتي تز ندارد( .انسان) يك جوهر معمولي

 . 1از اين پس بيان ترتيب شماره ها از جانب دکتر قطع مى شود( .بنياد)
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يكنواخت جامد نيست؛ در منطق ارسطويي اين طور است که ميگويد :االنسان حيوان
ناطق .آخر (انسان) حيوان ناطق است ،يعني چه؟! حيوان ناطق االغ است که عرعر
ميکند! اين ،چه جور انساني است؟! آدم را نگاه کنيد (که درباره اش) چه دارد
ميگويد؛ اصالً صحبت نطق نيست .در اينجا براي انسان چقدر ارزشهاي وجودي متغير،
متحرك و متضاد را دارد بيان ميکند .به کسي که خليفه خودش است و روح خودش
را در او دميده ،ميگويد« :لجن» بعد امانتش را به زمين و آسمان عرضه ميکند ،همه
سر باز ميزنند ،و او قبول ميکند؛ ميگويد« :ظلوماً جهوال» .اين مسئله چقدر با آن
بينش فيكس يك بعدي ما فرق دارد .اين ،خيلي غير عادي است .
«عبادت» ،1يعني چه؟ «انسان راه شدن»« ،راه شدگي انسان» ،و «تبديل انسان به
صراط» .عبدالطريق يعني راه کوفته شد ،هموار شد .يعني وجود تو نبايد مثل راههاي
سنگالخ دار و پر نشيب و فراز و پر دست انداز که آب در چاله و چولهاش از رفتن باز

 . 1هر کدام از اينها در آن تفسير خاصش مى تواند معنى داشته باشد .وگرنه کلمه همين طورى معنى ندارد .به جاى
اينكه روايت پيدا کنيم که نظر فالن عالم و فالن آقا چيست و يا فالن عالمه چه فرموده اند ،اول برويم ريشه لغت را پيدا
کنيم ،عالمه ها را براى بعد آخر آخر بگذاريم که چه گفته اند .واال آن وقت هر چه عالمه ها گفته اند ما هم بايد همانها را
بگوييم در صورتى کن يك چيز تازه بايد درآورد ،بشر حرکت مى کند و انسان هم حرکت مى کند( ،بنابراين) اسالم هم
همراه با ذهنيت و با شعور ما بايد حرکت کند.
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ميماند ،يا با اشكال و بطيء ميرود ،بشود؛ روي خودت کار کن و مثل يك سيم
هادي باش که جريان الهي در ذاتت ،نرم و هموار و بيهيچ ممانعتي حرکت کند .
اين خودسازي تا کجا و تا چه اوجي عمق و ارزش ميدهد .بعد ميبينيم انسان به
هبوط رسيده ،ميخواهد برگردد (در) اينجا عبادت چقدر کلمه جاافتاده و معني دار و
متناسب و عميق است .و حتي عبادت ميتواند تا جايي باشد که اين آيه «ما خلقت
الجن و االنس اال ليعبدون» را بفهميم ،1بنابراين ميبينيم هدف اين است که انسان در
اين زندگي معمولياش ،به يك راه هموار در زير پاي اراده خداوند در حرکت جوهر
حقيقت از ذات او ،تبديل بشود؛ عايق نباشد و به صورت يك لته کهنه در نيايد که هيچ
جرياني حتي آتش از او نگذرد ـ مثل وجودهاي ما .يك سيم هادي باشد .اين ،عاليترين
جوهر وجودي است .

 . 1اين مالها همانطور که عبادت مى کنند ،معنى عبادت را مى فهمند! بعد (از قول خدا) مى گويند که :تمام زمين و
آسمان و جن و انس را آفريده ام براى اينكه فقط مرا عبادت کنند و دائم خم و راست شوند؟ حتى آنها هم مى فهمند که
خوب نيست!
مى گوي ند اى ليعرفون نوشته خدا را تصحيح مى کنند! مگر خدا عربى بلد نبوده که بگويد ليعرفون؟ اين که عربى است
براى چه (خدا) سؤال انحرافى بدهد؟ آخر ليعرفون يعنى ليعبدون .اما تو معنى اش را نمى فهمى!
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«طاعت» در برابر عصيان .طاعت را نگاه کنيم ،ميبينيم که چه معني مثبتي ميتوانيم
از طاعت به دست بياوريم .بر خالف آنچه که «فوئرباخ» ميگويد« :طاعت عالمت ذلت
انسان است» ،در اينجا ميگويد« :وسيلهاي براي خدا گونه شدن انسان است» .
ترکيب فجور ـ تقوي .در اينجا باز تضاد فجور  #تقوي مشخص ميشود .تضاد
فجورتقوي در نفس (است)« :ونفس و ما سويها فالهمها فجورها و تقويها» .بعد تضاد
تزکيه و دسيسه :انسان يك بذر است« .قد افلح» ،1يعني کسي که بذر وجود خويش را
پرورش و رشد بدهد .و «قدخاب» .ناکام ماند و زيان کرد کسي که« ،دسيها» :بذر را
پنهان کرد و در زير همان لجنها ،در زير همان خاك ودر زير همان «صلصال کالفخار».
نهانش کرد .آنجا ديگر چيزي برداشت ندارد .پس زندگي زراعت وجودي انسان است
و هر کسي دهقان بذر خويشتن است .ببينيد معني زندگي چقدر عميق وزيبا وپرمعني
ميشود .
«اخالص» :يكتايي و يك بعدي شدن وجود آدمي است .
س ـ ايمان به چه معناست؟

 . 1افلح از فالح مى آيد که معنى فالح کشاورز است .افلح يعنى کشاورز و فالح عايد محصول برداشته است .اين فالح
به معناى فلسفى نيست ،به معناى مجازيش است.
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ج ـ «ايمان» (چقدر لغت قشنگي است) ،آن چيزي است که به روح آواره و متشتت
و پريشان و تجزيه شده تكيه گاه ميبخشد ـ همه اينها در کلمه ايمان است.1
«عمل صالح» :مهمتر از همه ،رابطه ميان «صالحات» و «حسنات» .حسنات امور خيريه
است ،و صالحات اعمال انقالبي است .عمل انقالبي و عمل خيريه؛ آن صالحات است،
و اين ،حسنات .عمل حسنه به ايدئولوژي اسالم مربوط نيست ،3به سخاوت آدم مربوط
است («در حسنات» مثل «حاتم طايي» در تمام اسالم نداشته ايم) .اما يك قدم کوچك
«عمل صالح» به ايدئولوژي مربوط است .عمل اصالح ،عمل تغيير ايدئولوژيك روابط
و نظامات و اجتماع و آدمها است(حتي يك آدم) و اصالً با نفس تغيير و دگرگوني در
يك جهت خاص هدايتي معني دارد و تحقق پيدا ميکند .در صورتي که حسنه( ،يعني)
در مسير بودن تو و همين وضع رفع نياز و کمكت ميکنم .اين است که خدا حسنات را

 . 1چقدر کلمات عجيب و غريبى داريم .واقعاً حيف از اين اصطالحات .تازه اينها معنى هاى لغويش است .مالهاى ما
اين کلمات را ول کردند و رفتند دنبال اصطالحات فرنگى زمان خودشان :خلسه ،اشراق ،عشق ،سير و سلوك و وادى عشق
چيست آقا؟! اينها را از کجايت درآورده اى؟ تازه هزار تا از اينها ببافى ،به گرد لوپى و نانك و بودا نمى رسى( ،چرا که)
اصل اينها آنجاست.
 . 3ممكن است عمل حسنه آقاى اوناسيس بيشتر از همه مؤمنين باشد .مثالً يك بيمارستان براى ده ميليون جذامى و
طاعونى و مسلول درست کند.
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در جاي خيلي معمولي به کار ميبرد« :و بالوالدين احسانا» (مثالً صبحها سالمي با آقا
جانت بكن!) .
معاد .معاد را از کجا ميتواينم ثابت کنيم؟ از معاد ـ در يك کلمه ـ ماديتر و
فيزيكيتر چيزي وجود ندارد که بتوان اثبات کرد .اگر معاد وجود نداشته باشد ،عمل و
عكسالعمل در طبيعت اصالت و تداوم ندارد .اگر معاد وجود نداشته باشد ،در طبيعت
مادي عمل و عكسالعمل وجود دارد اما در رابطههاي انساني و انتخابها و عمل
انساني وجود ندارد .چون ما (هم) انسانهايي را ميبينيم که عمرشان را به جنايت
گذارندهاند و در تخت مرمر و بر روي حرير مردهاند ،و (هم) کساني که عمرشان را در
ايثار و زيبايي و اخالص انسان گذراندهاند و در بدبختي و ناکامي مردهاند .آيا جهان
نميفهمد و عمل و عكسالعمل اين دو نوع انتخاب متضاد را به طور مادي حس
نميکند االن ما عمل و عكسالعمل متناسب را نميبينيم ،پس ناچار بايد همين جهان
فيزيكي عمل و عكسالعمل داشته باشد .درست روشن است که چه ميخواهم بگويم؟
معاد :کيفر و جزاء .
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خوب ،جنتي که آدم را از آن راند ،جنتي است که باغ است؛ باغي که آدم درآن
ميچريده است .1اما يك جنت ديگر داريم (به نام) «جنت موعود»؛ جنتي است که خدا
نساخته( ،بلكه) جنتي است که در آنجا انسان با هر عمل و هر نفسش يك سنگ و يك
آجرش را بنا ميکند .3پس آن جنت موعود را کي ميسازد؟ ما ميسازيم .هر عملي

 . 1وقتى که شعور نداشته باشى ،کجا باغ است؟ همان کوير مزينان ما باغ است .بعضى از اشخاص طرفهاى ما مى گفتند:
شما که اين همه به اينور و آنور رفتيد ،خودتان ديديد که هيچ جاى دنيا به همين خير و برکت واليت خودمان نيست! تاپاله
گا و جمع مى کنيم و تا آخر زمستان خيالمان راحت است! او در بهشت و در همان جنتى است که آدم بود ،اين آقا هنوز
هبوط نكرده( .اگر) يك ذره چشم او باز شود ،شعورش مى فهمد و هبوط مى کند و مى فهمد که اينجا کوير است و بنابراين
هيچ نيست .يك بابايى به خاطر اينكه دويست تومان پس انداز داشت ،خيال مى کرد هر کس بفهمد ممكن است چشمش
کند! واقعاً مى ترسيد کسى بفهمد و چشمش بكند! معلوم مى شود که اصالً سعادت دارد همينجور از اين بيچاره مى ريزد!
اين ،در جنت است .همين االن همه االغها ،خرها ،شپشها و گاوها در جنت اند.
بابايى که آقاى مديرکل در جواب سالمش نيشش را باز کرده و او از خوشحالى صورتش گل مى اندازد ،در جنت
نيست؟ اين در اعلى غرف بهشت است( .او از) ميليونها کيلومتر به شجره ممنوع اصالً چپ نگاه نكرده! او در جنت و بهشت
است .اين جنت است.
 . 3روايتى هست که ظاهراً خيلى خرافى است ،اما زيبا و منطقى و علمى است .مى گويد :پيغمبر به معراج رفت و اينور و
آنور را نشانش دادند .بعد گفتند :بهشتى هم هست که قبل از اينكه کسى بيايد ،شما بياييد نگاه کنيد تا بعد افتتاحش کنيم
(اينجا چقدر زيباست و چقدر حقايق عالى در درون اين قصه ها هست .حاال روشنفكر ما مى خواهد بگويد اين از لحاظ
علمى غلط است و تاريك فكر ما مى خواهد اين را از لحاظ علمى ثابت کند! آقاجان اينكه شما آدمها به جان هم افتاده ايد
اصالً معنى را از دست داده ايد ،در اينها معانى عظيم آموزنده انسانى نهفته است آنها را بيرون بكش) .پيغمبر هم همينجور مى
رفت و خانه ها يى را که فرشتگان براى انسانها مى ساختند مى ديد :بعضى ها تند و بعضى ها يواش يواش مى سازند و بعضى
ها هم تنبل اند .بعضى از اين فرشته ها را ديد که جلو خانه اى نيم ساز نشسته اند و دارند چپق مى کشند و (خانه) همينجورى
مانده .مى پرسد که مگر سرعمله تام نيست؟ چرا کار نمى کنيد؟ مى گويند (ببينيد جواب چقدر عالى است!) :آخر مصالح
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ساختن يكي از مصالح (يك آجر) ساختمان است .خدا زمين را در آنجا به آدم
ميدهد( ،اما) ساختمانش را خود آدمها در زندگي ميسازند« .دار عمل» يعني دار
ساختن .ميگويد ،قيامت کي است؟ «يوم ينظر المرءما قدمت يداه» ،همين را دارد
ميگويد .همين دستهاي ماست که خانه عاقبت خودمان را ميسازد .مسئله کسب (يا
تمام اين کلمات :بماکسبوا ،بما تكسبون و ...که «از يك ريشه ميآيند») :کل نفس بما
کسبت رهينه ،اين ،مسئوليت و اصالت عمل انتخابي فرد انسان را در سرنوشت ميگويد.
اينجا نفي آن جبر تقديري را دارد ميکند .سرنوشت آدم چيزي نيست که قبل از آدم و
بدون دخالت آدم در پيشانيش نوشته باشند( ،بلكه) خود آدم (سرنوشت) آيندهاش را با
دخالت خودش مينويسد .
فطرت :نفي نژاد پرستي است ،و يك نوع خوشبيني نسبت به ساختمان انسان است .
خودسازيهاي آدمي :انسان عمل ميکند تا تبديل جوهري پيدا کند .در اين مسير
خودسازي است که مسئله «نماز» ،مسئله «روزه» ،مسئله «حج» و مسئله «زکات» ،و به
طور کلي «عبادت» مطرح است .مسئله انسانشناسي تمام شد .

اين ساختمان از دنيا مى رسد و هر آجر اينها عمل صاحب اين خانه است که مدتى است براى ما از طرف صاحبئ مصالح
نيامده است .ما چه را بسازيم؟! ما اينجا منتظريم ،اما (مصالح) نيامده .اين ،چقدر عالى است!
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در تاريخ (فقط اساميشان را ميگويم):
اول ـ يگانگي امت بشري« :کان الناس امه واحده» .
دوم ـ آغاز اختالف و دو قطبي شدن انسان .
سوم ـ جنگ هابيل و قابيل .با توجه به اينكه هابيل بچه اول هم هست .اگر آن توجيه
من درست باشد .نظريه مرا بيشتر تكميل ميکند ،براي اينكه اگر هابيل سمبل دوره نظام
دامداري ،و قابيل (سمبل) دروه نظام کشاورزي و مالكيت فردي باشند( ،پس) درتاريخ
اول نظام دامداري به وجود آمده است .يعني بچه بزرگ دامدار است .
چهارم ـ ارسال رسوالن .در همين آيه 1هست که «ارسال رسوالن» براي حكومت در
آن چيزي است که با هم اختالف کردند .بنابراين ايجاد اختالف ،ريشه و فلسفه «بعثت»
است .تا وقتي که امت واحده بودند ،احتياجي به رسالت و بعثت نبود .مهمتر از همه اين
مسئله است که ميگويد براي چه اختالف کردند« :بغياً بينهم» .اصالً آگاهانه براي
تجاوز به يكديگر(اختالف کردند) .معلوم ميشود جامعه دوقطبي را دارد ميگويد ،و
تاريخ وارد مرحله دو قطبي شدن و تجاوز شده و استثمار طبقاتي ،گروهي ،ملي ،قومي

 . 1در نوار اشاره اى به آيه فوق نشده است ،اما به نظر مى آيد که منظور دنباله آيه کان الناس … باشد( .بنياد)
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و ...به وجود آمده است .تنها (استثمار) طبقاتي نيست؛ در آن موقع استثمار بيشتر قبيلهاي
بود .
پنجم ـ تضاد مألناس ،استكباراستضعاف ،جورقسط ،کافرمؤمن ،جاهلعالم ،قائدقائم،
و رشدغي .
ششم ـ نقش انحرافي بزرگان« :فاضلوناالسبيال»( ،نقش) چه کساني است؟ نقش
سادات و نقش ملوك (کبرأنا ـ ساداتنا) است .اين نشان ميدهد که پايگاه جهت
طبقاتي و جهت گرايش بينش اجتماعي اسالم چيست و در برابر چيست .اين ،از آن
جهتِ جهت گيري نشان ميدهد.1
هفتم ـ تجسم «مأل ـ مترف» در چهرههاي نمادي فرعون ،قارون و بلعم .تجسم «ناس»
در سيماي «اهلل»؛ در جامعه هست نه در جهانبيني ،در جهانبيني فقط خدا وجود دارد،
بقيه همه نمودند ،کفاند ،و هيچاند .اما در جامعه خدا تجسمي و بياني و پرچمي و
جهتي و شعاري از يك قطب است؛ در برابرش يك قطب ديگر است که نه تنها خدا
در آنجا دست ندارد بلكه با آنجا درگير است .پس معلوم ميشود در اينجامسئله توحيد

 . 1خيال نكنيد اين يك چيز من در آوردى است و ما تازه از اروپا ياد گرفته ايم ،چون فكر نمى کنم که پيغمبر قرآن را
(با الهام) از مانيفست خوانده باشد! آخر آنوقتها رابطه نبوده و فكر نمى کنم يك نسخه اش به آنجا رسيده باشد!
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نيست ،وگرنه( ،صف) خود طاغوت بايد در زير قلمرو اهلل باشد ،در صورتي که اهلل در
جامعه فقط پرچمدار يك صف هست .پس اين ،آن خداي فلسفي نيست؛ خداي ما
يك خداي مطلق است (و نميتواند) پرچمدار يك صف باشد .پس معلوم ميشود
اينجا يك مسئله رمزي است ،مسئله بيان يك صف است ،واهلل جهت صف است ،نه
اينكه اينجا وجود اهلل باشد .
س ـ در قرآن هر جا که اهلل هست ،ميتوانيم برداريم و به جايش ناس بگذاريم؟
ج ـ هر جا نه؛ در جامعه و در تاريخ ميتوانيم اهلل را برداريم و جايش ناس بگذاريم.
اگر اهلل را در جهان برداريم ،هيچ چيز نميماند .خيلي با هم فرق ميکند .در جامعه
شرك وجود دارد( ،اما) در جهان شرك وجود ندارد .تضاد «طاغوت  #اهلل» ،يعني چه؟
يعني تضاد «مأل  #ناس» .اسم باند اين اهلل است و اسم باند آن طاغوت و ابليس است
واال بيچاره (خود) ابليس که چيزي نيست .آن وقت رسالت انبياء تماماً در ميان اين
قطب الناس است؛ واقعاً هم ريشه طبقاتيشان از لحاظ عيني تاريخي (مردمي است) و هم
زبانشان .در اينجاست که معلوم ميشود تكيه به صفت امي چقدر معني دارد :يعني مال
متن توده مردم است ،مال زبدهها نيست چرا که زبدهها جزء سادات و کبراء و ملوك و
جزء آن چهرههاي نمادين هستند .در برابر اينها چه کساني هستند؟ انبياء هستند که از
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ميان توده برخاستهاند و به زبان آنها حرف ميزنند و همچنين خودشان هم امياند (در
اينجا امي يعني توده مردم) .
س ـ اينها جزء پاکخونان نيستند؟
ج ـ نخير؛ پاکخونان همان باالييها و همان اشراف بيشرفند دليلش اين است که در
قرآن از قول مخالفين ميگويد« :اراذل الناس» ،يعني پابرهنه ها .و پيغمبر تعبير ديگري
هم دارد؛ «اخاهم هود»« ،اخاهم صالح» و «اخاهم ،» ...يعني پيغمبران در رابطه با مردم
«اخاهم» هستند .اين تكيه خيلي عالي است و رابطه را خيلي خوب نشان ميدهد .در
صورتي که آنها «رب الناس» هستند؛ «رب اعلي»اش هم هستند! تعبيراتي که انتخاب
ميشود نشاندهنده پايگاه طبقاتي و موضع اجتماعي است .
آن وقت تكيه بر سه صفت خدا« :رب»« ،ملك» ،و «اله» که نشانه نقش اهلل در جامعه
انساني است واال اهلل معني ندارد صفت داشته باشد .اين صفتها برايش معني ندارد؛ اين
صفتها در رابطه با انسان معني دارد که به طور مطلق« ،رب الناس»« ،اله الناس»« ،ملك
الناس» است واال رب الناس و ...نيست .
يكي از آقايان ايراد ميگرفت که :تو در سخنراني دانشگاه از قول ابوذر گفتي «يا
رب المستضعفين» .مگر ما جزء مستضعفين (وضعش هم ماشاءاهلل خوب بود؛ جزء
مستكبرين بود!) نيستم؟ پس رب ما نيست؟ گفتم که« :ايراد شما وارد است» ولي آخر
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ايراد شما به خود خدا هم وارد است ،براي اينكه نوشته «رب الناس» ،در صورتي که
«رب غير ناس» هم هست ،ولي خوب ،خود خدا اين اشتباه را کرده»! قل اعوذ برب
الناس ،ملك الناس ،اله الناس را آخر خرفهم کرده که تو نفهميده اي! در اينجا
نميخواهد «رب الناس» را بحث فلسفي بكند ،جهت و جبههاش را دارد نشان ميدهد
واال از لحاظ علمي «رب االغ» هم هست« ،رب الطاغوت» هم هست و «رب الهمه چيز»
هم هست .اما اينجا که تكيه و استناد ميکند ،ميخواهد صف خودش را در قطب
بنديها و پايگاه بندي اجتماعي و تاريخي نشان بدهد واال از لحاظ فلسفي همه چيز
هست :در جاي ديگري که ميگويد «رب العالمين» ،به معناي فلسفي و علمي و کلي
قضيه است .آنجا به معني علمي و فلسفي نيست ،به معناي اجتماعي است .پس فقط
«رب الناس» و «اله الناس» و ...است .واقعاً اله آنهاي ديگر نيست ،براي اينكه در جبهه
اجتماعي دارد صحبت ميکند .اصالً اينجا خدا انحصار دارد؛ نه تنها رب آنها نيست،
بلكه با آنها در جنگ است ،و دشمن آنها است .آخر چه جور ميشود رب آنها باشد؟ !
همين جا مسئله «شر» و «وسواس» است .
اسراء مسئله اتصال تاريخي است .معراج ،تصعيد وجودي است .معراج حرکت
جوهر انسان است از زمين به طرف خداوند؛ نزديك نزديك خدا :قاب قوسين اوادني.
اما اسراء چكار ميکند؟ مسجد الحرام را به مسجد االقصي اتصال (مي دهد) .اسالم را
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به مذهب مسيح ،به مذهب يهود و به ابراهيم اتصال تاريخي ميدهد .يك وحدت
تاريخي ميدهد .و ميخواهد يك زيربنا براي وحدت درست کند که همه نيروهاي
توحيد در زمين با هم يك پايگاه را بسازند (اسراء) دعوت سياسياش است بر اساس
يك وحدت عقيدتي و اتصال تاريخي .براي همين هم هست که سفر از مسجدالحرام
به مسجد االقصي اتصال اين دو سمبل است .در صورتي که معراج تعالي وجودي و
تكامل وجودي انسان را نشان ميدهد و به تاريخ و ...مربوط نيست .
مسئله وراثت ـ به وراثت خيلي تكيه ميشود .در داستان يوسف (حتي اين داستانها
چقدر جالب است) ،ميگويند وقتي که يوسف فوت کرده بود ،آمده بودند اموالش را
تقسيم بندي ميکردند (در مصر اوضاعش خوب شده بود) .شعيب ميگويد :اين چوب
دستياش که بدرد نميخورد ،به من بدهيد .ميگويند :مال تو (چوب دستياش ارزان
بوده) .ميگويد اين چوب دستي يادگاري يوسف دست من بود و آمدم به طرف سينا.
آنجا من رفتم زميني گرفتم و گوسفندداري (کردم) (مثل سياستمدارهاي ورشكسته که
ميروند مرغداري ميکنند) .بعد او باغي درست ميکند .مشغول توليد مثل ميشود .در
ضمن اينكه ميخواهد آبياري کند ،اين چوب دستش بود و اسباب زحمت؛ فرو
ميکند به يك زمين گلي .ميرود و برمي گردد و ميخواهد (آن را) بردارد که ميبيند
هر چه ميکشد ،در نميآيد؛ اصالً روييده و هر چه زور ميزند ،ميبيند که از عهدهاش
ساخته نيست .ميگويد البد يك رازي دارد .مدتي ميگذرد تا قضيه موسي پيش
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ميآيد که آن يارو را ميکشد و ميزند فلنگ را ميبندد .آجانها دنبالش ميکنند،
(ولي) او باز در ميرود به سينا (سينا جاي خوبي بوده)؛ بيكار و گرسنه (مي ماند) و بعد
ميآيد پيش شعيب (و ميگويد) که يك کاري به من بده؛ ميگويد حاال بيا در اين باغ
کمي (کار کن) .او به عنوان پيشخدمت و چوپان شعيب ميآيد .در ضمن اينكه موسي
به همين درختها ورمي رفته؛ چشمش به اين ميافتد؛ مثل مويي که از ماست ميکشند،
اين را از زمين بيرون ميکشد .و اين همان چوب دستي است که با آن به سراغ فرعون
ميآيد و (آن را) مياندازد و اژدها ميشود و سحر و افسون عصر خودش را ميبلعد و
آن قدرت بزرگ را (نابود ميکند) :با يك ضربه که با اين چوب دستياش ميزند ،نهر
شكافته ميشود و خودش را رد ميکند و آنها را غرق .همين چوب دستي اين همه
معجزه ميکند .ميبينيم اين چوب دستي ـ اين وسيله ـ اتصال رسالت موسي است به
يوسف که اين فاصله پر ميشود .ميبينيم فاصله را ميخواهد پر کند که به صورت
يك پديده و حادثه نشود( ،بلكه )تسلسل تاريخي همه اين حرکات و نهضتها بشود .
به نظر من شجرهنامهاي که براي پيغمبر درست ميکنند که او را به آدم
ميرسانندش ،يك شجره نامه «ژنريك» و نژادي نيست ،يك شجره نامه ايدئولوژيك و
اعتقادي و عقيدتي است .پيغمبر که موقوفه وقف بر اوالد نداشته که شجره نامه درست
کند که (بچه اش) برود سهمش را بگيرد .اين ،جزء ايدئولوژيش بوده که خودش و
مسلمانها اين همه رويش تكيه ميکردهاند .ميخواهد به تمام قهرمانان و رهبران بزرگ
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نهضتها در طول تاريخ اتصال تاريخي بدهد .دعايي که براي امام حسين در حسين
وارث آدم ميخوانيم ،حتي همان دعاي وارث را که براي امام زادهها ميخوانيم تا او،
(اتصال تاريخي است) ،اين وارثت همين جور ادامه پيدا ميکند تا ميرسد به «وراثت
مستضعفين» در زمين :ان االرض يرثها عبادي الصالحون ،و ...نجعلهم الوارثين .ميبينيم
باز وارثت در آنجا ،اين تداوم تاريخ را به آن صورت تكميل ميکند .اين طور نيست؟
س ـ اين وارثين همان انسانهاي ايده آل هستند؟
ج ـ نه ،انسانهاي ايده آل و زبدهها نيستند ،مردم و مستضعفيناند .در همين آيه
هست که ،الذين استضعفوا في االرض و نجعلهم و تجعلهم الوارثين ،همينها هستند .
يكي مسئله ثار است (اين خيلي عجيب و غريب است) :ثار به معني خون است؛ نه
خوني که در رگ است ،خوني که يكي از يكي ديگر طلب دارد .دو قبيله اند؛ شما
يكي از افراد قبيله ما را ميکشيد؛ اين ،خون اين قبيله ميشود (خون بهاء پول آن خون
است) .بنابراين من يك خون طلب دارم؛ آن خون من است .خوب ،انتثار يعني چه؟
يعني خون طلبي؛ يعني من باالخره بايد خون طلبم را از قبيله شما وصول کنم .يك
افسانه خيلي جالب وجود دارد و آن اين است که ،يك کسي که از قبيله ما کشته
ميشود ،روحش مثل پرندهاي دائماً در اطراف خيمهها ،کاروانها ،ييالق ،قشالق و هر
جا ميرويم ،ميچرخد و ضجه ميکشد و جوانان و جوانمردان قبيله را ميخواند به
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اينكه چرا انتقام مرا از دشمن نميگيريد .خوب ،تمام کساني که با من در پيمان بودند و
قبايلي که با من بيعت کرده بودند آنها هم همين تعهد را داشتند که از قبيله من اگر
فردي کشته شد و من يك ثار از قبيله دشمن طلب داشتم ،آنها هم بايد با من همدستي
کنند و اين ثار مرا از دشمن بگيرند .خوب ،اين رابطه قبايلي سنتي جاهلي عرب است
که خدا همين روابط را در رابطه انسان ـ خدا پياده کرده است .آنجا در رابطه آدمها و
قبيلهها و قدرتها و خانها بود (و اينجا) در رابطه با خدا .
وقتي که «حجراالسود» دست خدا در زمين است؛ دست کشيدن به حجراالسود
يعني در بيعت خدا قرار گرفتن و از همه بيعتهاي غير از او آزاد شدن .بنابراين ما در قبيله
خدا هستيم؛ خانمان کيست؟ خداست .بنابراين هر کس که در اين بيعت قرار ميگيرد،
جزء ماست و در برابر ما تعهد دارد .واليت يعني واليت اين خان را بر خودش و بر اين
قبيله پذيرفته است ،خوب ،يك قبيله دشمن هم داريم که با طاغوت بيعت کردهاند .اين
قبيله يكي را از ما ميکشد .اين فردي که کشته ميشود «ثار» ماست .ما شب و روز در
دغدغه و در وسوسه و در دعوت روح او هستيم براي اينكه انتقاممان را از قبيله ظالم و
قاتل بگيريم .اين ثارمان را بايد بگيريم؛ اسم اين ثار چيست؟ «ثار اهلل» .ريشه اجتماعي
«ثار اهلل» اين است .آن ثار خان بود ،ثار قبيله بني غطفان بود ،ثار قبيله قريش بود ،ثار
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قبيله بني ظهره بود ،و اين ثاراهلل است .تمام کساني که با اين قبيله پيوستهاند ،بايد تالش
کنند در اينكه ثار خدا را از قبيله دشمن بگيرند.1
تاريخ چيست؟ ببينيد فلسفه تاريخ اسالم با فلسفه تاريخ مادي که فقط ابزار توليد
کار ميکند و آدم تماشاچي و بازيچه ابزار توليد است ،چقدر فرق ميکند :انسان وارد
تاريخ شد؛ با چه وارد تاريخ شد؟ با کشته شدن هابيل تاريخ انسان شروع ميشود.
(تاريخ)دو قطبي ميشود :بني هابيل و بني قابيل .اينها طاغوتياند و آنها (الهي) .در همه
ابعادش به هم ميخورد :در رابطه با بعد انسانشناسي فلسفي :اينها تجلي لجن وجودي ما
(هستند) و آنها تجلي روح الهي وجود ما .خوب ،اينها با هم درگيرند .اينها يكي از آنها
را ميکشند .اولين با رکه شروع کرديم وارد تاريخ بشويم ،آنها يكي از ما را ميکشند.
خون ثار ما به گردن ماست؛ بايد چكار کنيم؟ مسئول هستيم که از دشمن بگيريم؛
جنگ شروع ميشود .بنابراين اول تاريخ با يك خون شروع ميشود که از اين قبيله که

 . 1اينجاست که به نظر من کلمه ثوره که به معنى انقالب است در زبان عربى با اين ريشه هماهنگ است)Revolter( .
يعنى غلت خوردن ،واژگون شدن و وارونه شدن )Revolution( .يعنى واژگونگى .آن وقت اين فاضل مآبهاى ما آمده اند
يك کلمه در فارسى که از کلمه فرانسوى کپى کرده اند پيدا کرده اند و به ازايش گذاشته اند :انقالب .که بيشتر به حال پس
آورده معده مى گويند! کلمه عربى هم گذاشته اند ،اما خود عربها هم نمى فهمند ،يعنى چه! قلب يعنى چپه و انقالب يعنى
چپه شدن ،خوب چه چپه بشود؟ در چه جهتى؟ کجا؟ براى چه؟ اصالً معلوم نيست همينطور چپه بشود! خوب ،در برفها هم
که راه بروى چپه مى شوى اين ،انقالب به وجود مى آيد؟! پا پس بياورى انقالب بوجود مى آيد؟! اصطالحى که در زبان
عرب وجود دارد ،ثوره است يعنى حرکت کردن براى گرفتن ثاره ،يعنى پا شويد و ثارتان را بگيريد.
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در بيعت خداوند است ،ميريزد .و با مسئوليت براي گرفتن ثار؛ گرفتن خون از دشمن.
و اين ادامه پيدا ميکند .و اين درگيري و اين جنگ و اين کشمكش با ثاراهلل و ثاراهلل
اضافه ميشود تا ثارها برهم توده ميشوند ،توده ميشوند ،و در آخر به کجا ميرسد؟
آيا ماليده ميشود و به پوچي و هيچ ميرسد؟ نه؛ تاريخ با ثار شروع ميشود و در طول
زمان کشمكش براي انتقام از قبيله دشمن تداوم دارد و در آخر به انتقام گرفتن قطعي،
تاريخ خاتمه پيدا ميکند .براي همين هم هست که يكي از اساسيترين و اولين صفات
قائم« ،منتقم» است .منتقم يعني چه؟ اشاره است به همان فلسفه ثار؛ مهدي موعود اول
منتقم است و بعد «مصلح» .معلوم ميشود که کشمكش تاريخ که کشمكش ثار بود ،در
تمام طول زمان به پس گرفتن خون و انتقام کشي ثاراهلل تداوم پيدا ميکند ،و باالخره به
پيروزي قطعي انسانهايي که گرفتن آن خونها بر گردنشان هست ،منتهي ميشود .اين،
تمام فلسفه تاريخ است .و اين مسئوليت انسانها در توالي و تداوم تاريخ است .
س ـ...
ج ـ ميآيد تا به جنت ساخته شده خودش ميرسد؛ اين ،يعني چه؟ يعني انسانِ
ساخته شده ،تبديل ميشود به انسان سازنده؛ انساني که ساخته شده طبيعت است ،تبديل
ميشود به انسان سازنده طبيعت؛ انساني که مخلوق است ،تبديل ميشود به انسان خالق
خويش .
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س ـ شايد هم خدا بشود؟
ج ـ آن وقت خالفت خدا معني وجودي خارجي پيدا ميکند .
ببينيد وقتي که ايدئولوژي مرتب بشود ،چه فايدهاي دارد؟ دو فايده دارد :يكي
اينكه هر کلمه در جاي خودش معني ميدهد .براي چه اين کلمات معني نميدهد و
مبهم است؟ براي اينكه سرجايش نميگذاريم که معني بدهد؛ کلمه در عبارت بايد
معني بدهد ،وقتي که از درون عبارت در بياوريم ،معني نميدهد .ايدئولوژي مجموعه
يك نظام است که هر اصطالحش را بايد در همان نظام خودش بگذاريد تا خودش
معني بشود .و يكي ديگر اينكه هر کلمه صد کلمه ديگر را معني و تفسير ميکند.
«خليفه خدا» ميشود يعني همين .وقتي که اين را از ايدئولوژي و اين نظام واين وحدت
جدا ميکني ،يك مرتبه به يك روايتي بر ميخوريم :خلق االنسان علي صورت
الرحمن؛ بعد دنبالش ميگويد * ...:اين را در (کتاب) بحار نوشته که چيز عجيبي ( در
آمده است).1

 . 1مردکه اينها ديگر چيست؟! أخر معنى را نفهميده ،تكميلش هم مى کند که يك هيوالى اختاپوسى در مى آيد.
عوض اينكه شبيه به خدا بشود ،شبيه به شيطان مى شود .صورت الرحمان يعنى استعدادهاى الهى در درجه کوچك انسانيش
در او رشد مى کند( .يكى از شنوندگان مى گويد :تخلقوا باخالق اهلل ،و دکتر اضافه مى کند) :همان را دارد مى گويد .اينها
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س ـ آيا يك رابطه دقيق ميتوان از قرآن به دست آورد که اين رابطه بتواند آيه را
به خود آيه تفسير کند؟
ج ـ رابطه همين رابطه ايدئولوژيك است که کلمه به کلمه تفسير ميشود .منتها
همين االن منظم و کامل نيست واال همديگر را معني ميکنند .
پس ميبينيم در وجود من يك «بودن لجني» است و يك «بودن الهي»؛ يك «جوهر
لجني» دارم و يك «جوهر الهي» .رفتن ازجوهر لجني به جوهر الهي مسلماً يك رفتن
جبري ،طبيعي و تكاملي است .خوب ،اين چه ميخواهد؟ «راه»« ،جهت» و «آگاهي»
ميخواهد .آگاهي اسمش «حكمت» است .جهت اسمش «امامت» است .و راه اسمش
«مذهب» است .براي رفتن از جايي به جايي چه ميخواهد؟ يكي آگاهي ميخواهد که
ببيند راه از کجاست .يكي خود راه را ميخواهد .و يكي هم جهت و رهبري ميخواهد.
اينها همه هست و آنجا معني شده :امامت به معناي جهت به جلو رفتن است (نه امام
پرستي ،امامت يعني جلو (روي) و پيشروي) .مذهب به معني راه است ،صراط به معني
راه است ،و مسلك به معني راه است .وقتي ميبينيم همه اينها به معني راه است ،راه بين
چه و چه را دارد ميگويد؟ بين «لجن» و «روح خدا» در خود آدم .

هر کدام يكديگر را معنى مى کنند .هر کدام از اينها چيزهاى جدايى نيستند .تعبيرات گونانگونى از يك حقيقت هستند در
تلقى هاى مختلف.
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اين است که به خدا رفتن را ما اين طوري خيال ميکنيم :ما انسانهايي هستيم و
خدا در جايي و يا در عرش است که بايد به طرف او برويم! نخير؛ خودمان به طرف
خودمان بايد برويم .يك خود لجني دارم و يك خود خدايي؛ از خود لجنيام به خود
خداييم تحويل پيدا ميکنم ،که اسم اين «معراج» است ،اسم اين «رجعت الي اهلل» است.
و اسم اين «تقرب به خدا» است واال خدا جاي مخصوصي نيست که ما به او دور و
نزديك بشويم .تغيير جوهري انسان از يك خود به يك خود ديگر است که «رجعت
الي اهلل»« ،لقاء اهلل» و «تقرب الي اهلل» است .اينها همه معني هم دارد ،خدا موجودي در
آنجا نيست که من به او دور و نزديك بشوم .فاصله همه اشياء به خدا يكي است .اين،
از لحاظ فيزيكي و متريك در خارج معني ندارد .اين از لحاظ کيفيت جوهري و
کيفيت ماهوي ماست که به خدا نزديك يا دور ميشويم واال رابطه همين سيگار با
پيغمبر و با خدا يكي است .چه فرق ميکند؟ در مطلق فاصله وجود ندارد؛ اين در بودن
من است که نزديك و دور ،چنانكه شبيه و بيگانه خدا ،ميتواند معني داشته باشد .
آن وقت ميبينيم «اخالص» همين جا معني ميدهد :االن من دو تاييام« ،لجن
روح»ام؛ اخالص ـ اخالص وجودي ـ به معناي يكتايي ،يعني تبديل انسان به روح
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خالص (اين چقدر عالي است) .شهادت 1انسان را تبديل ميکند به خلود مطلق و
قداست مطلق .شهادت 1يعني چه؟ يعني نفي آن بعد لجني ازخويشتن؛ بعد چه ميماند:
قداست مطلق ميماند ،يعني فقط آن نيمه دوم ميماند .
«تقوا» :به معناي نگاه داشتن خويش؛ لجن را بايد نگاه داريم؟! روشن است که چه
بايد در خودمان نگاه داريم« :وقايه» به چه بر ميخورد؟ اين ،براي ما روشن است (مي
بينيد همه کلمات يكديگر را در آن واحد معني ميکنند) .در عين حال کوشش من
براي يكتا شدن رابطه دارد با جهانبيني من که توحيد است (توحيد به معناي بينش
يكتايي نسبت به عالم) .
تقسيمبندي جهان به فيزيك و متافيزيك ،تقسيم بندي انسان به جسم و روح ،و
تقسيم بندي زندگي به دنيا و آخرت در توحيد از بين ميرود (و در نتيجه) ،نگرش
توحيدي ،فهم توحيدي ،احساس توحيدي ،وجود توحيدي ،جامعه توحيدي ،و در
تاريخ توحيدي پيدا ميکنيم .اينها همه انعكاسات توحيد در همه ابعاد انساني ـ اجتماعي
ـ تاريخي و وجوديِ نفسي است .

 . 1در هر دو جا در نوار آمده است شهادت ،که به نظر درست نمى آيد( .بنياد)
کلمه اخالص به نظر درست تر مى آيد (بنياد)
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

349

ايدئولوژي 4

نفس هم يك دوگانگي فجور تقوي دارد؛ تبديل شدنش به تقواي مطلق ،توحيد
وجودي من است که انعكاسي از توحيد وجود است .
فكر ميکنيد اگر اين طوري کار کنيم ،بهتر نيست؟ ...البته اينها هيچ کدام کار
نيست ،اينها همه برنامه کار است ...من نخواستم کلمات را معني بكنم ،فقط ميخواستم
برنامهاي بدهم که بر اين نمونه کار بكنم .
وقتي که درسم تمام شد ،از خارج داشتم ميآمدم؛ عدهاي از بچهها که به من خيلي
عالقه داشتند و اظهار لطف ميکردند ،خيلي ناراحت بودند ،و حتي چند نفر از آنها هم
به من تشر زدند که تو ميخواهي بروي به ايران و معلوم نيست (آيا براي) زندگي و
رفاه و( ...مي روي) يا( ...يعني چرا ميروي) .بعد من آن نوشته عشق فرزند را در کوير
نوشتم ،براي توجيه کنده شدن خودم و طرد آن بچههاي که آنقدر به من وابستگي
وجودي و عاطفي داشتند در عشق فرزند نوشتم که همين مرغي که اين همه به بچهاش
عشق داشت و زير بال خود ميگرفت و همه زندگيش را داده ،چطور يك مرتبه اين
قدر بيرحم شده و (به او نوك) ميزند .اما نميدانند که مرغ با هر نوکي که بر سر
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جوجهاي ميزند ،قطعهاي از جگر خويش را ميکند .1اين يك نوع جدايي جبري است
و شروع استقالل و حرکت و عدم وابستگي يك فكر است به افراد .اين ،اول تولد فكر
است .تا وقتي که يك فكر به فرد و به افراد وابستگي دارد ،فكر نيست .اين جزء ابواب
جمعي و اثاثيه همان آقاست مثل عينك و عصا و خودنويساش و ...اين ،ارزش ندارد .
يكي از خوبيهايي که حسينيه ارشاد از بين رفت ،همين هست که آدرس خيلي از
فكرها از بين رفت .آن وقتها ميگفتند همه اين حرفها مال آنجاست ،حال چون
ايشان آنجا نيستند ،اين فكر مال آدمهاست ،مال همه است ،ومال هر کسي است که
فكر ميکند .و چون آدرس و آدم خاصي وجود ندارد بنابراين پذيرش و توسعه و
آزادي اين انديشه بيشتر و مطلق ميشود .اينجاست که (اين فكر) تكامل پيدا ميکند.
همين االن من همين حالت را ميبينم ،در عين حال که خيلي چيزها را از دست داده
ايم ،خيلي ضربه و زيان خورده ايم ،ولي يك ارزش دارد و آن اينكه ،حاال من ميبينم
که بچههايي که ديگر هيچ سربندي ندارند ،هر هفته جزوهاي نميگيرند ،و هر روز چيز
تازهاي از آقاي استاد نميشنوند ،اينها خودشان شروع کردهاند به توليد کننده شدن
يعني مصرف کننده تبديل به توليد کننده شده .يك ميليون مصرف کننده مساوي است

 . 1جمله فوق در کتاب کوير ،بخش عشق فرزند ،بدينگونه آمده است :وى با هر منقار خشمگينى که بر پشت و پهلوى
جوجه اش مى زند ،پاره از قلب خويش را به منقار مى کند (بنياد)
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با سه تا توليد کننده .بگذاريد اين مصرف کننده از دست برود؛ اين قدر مصرف کننده
ميخواهيم چه کنيم؟! اما هفتصد ميليون مصرف کننده داريم که دو قِران نميارزند.
چه ارزشي دارد مصرف کننده؟! توليد کننده مهم است .ارزش ده تا دانشجويي که
توليد کننده انديشهاند به هزار تا حسينيه ارشاد که ده هزار نفر آنجا کف بزنند ،بيشتر
است .ما که نميخواهيم نمايش بدهيم .االن ميبينيم که بچههاي توليد کننده دارند به
وجود ميآيند (اين طور نيست؟ شما بهتر حس ميکنيد)؛ يعني آن حالت مصرفي که
هر کس دلش ميخواست دهانش را به پستانكي بزند و بمكد ،از بين رفته .يعني نسل
جوان از شير وا شده .اين ،چقدر عالي است .
فاطمه کلمه قشنگي است؛ يكي از زيباييهاي معني فاطمه اين است که ،دختري
است که از شير وا شده؛ يعني خودش مادر خويش است (مادر بابايش هم هست ،چه
برسد به مادر خودش!) نسل ما هم يك نسل فاطم است .آخر ما را هميشه اين طوري بار
آورده اند« :سايه آقايان را هميشه بر سر ما مستدام بدارد»! درست همان دعاي امير
معزي خدا بيامرز است!
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...اين مفهوم که چون مذهب «منزل من اهلل» است ،بنابراين اليتغير است و عقل
آدمي در مسير رشدش نميتواند در آن حك و اصالح و تغييري بدهد ،اين نتيجه را
ببار آورده که مخالفين مذهب خود اين را دليل بر کهنه شدن مذهب در طي تكامل
بشر تلقي کنند و از يك طرف خود مؤمنين به مذهب ،به دليل اليتغير بودن مذهب،
هرگونه تحول و هر گونه تكاملي را نفي کنند ،براي اينكه درکنار مذهب بمانند؛ در
صورتي که نه تنها مذهب با تكامل مغاير نيست ،بلكه تكامل مذهبي با ثابت بودن
مفاهيم مذهبي مغاير نيست :مگر نه اين است که قوانين طبيعت ثابت است ،اما علم
طبيعتشناسي در طول تاريخ دائماً در تغيير و تكامل است؟ مذهب هم همچون طبيعت
ثابت است اما انسانها در رابطه با مذهب تكامل پيدا ميکنند همچنان که انسانها در
رابطه با طبيعت ثابت تكامل پيدا ميکنند همچنان که ثابت بودن طبيعت مغاير با تكامل
علم نيست ،ثابت بودن مذهب هم مغاير با تكامل علم مذهبي نيست؛ زيرا خود مذهب
نيست که تكامل پيدا ميکند .همچنان که خود طبيعت نيست که تكامل و تغيير پيدا
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ميکند ،بلكه رابطه ذهني ما با طبيعت است که تغيير و تكامل دارد ،رابطه ذهني ما با
مذهب هم بايد تغيير و تكامل پيدا کند .
اين است که در عين حال که مذهب همان است که هزار و چهارصد سال پيش
پيغمبر اسالم اعالم کرده و به صورت يك کتاب تدوين شده ،اين انسانها هستند که در
فهم مذهب برحسب رشد فرهنگي و فكريشان تكامل پيدا ميکنند .پس مذهب تكامل
پيدا نميکند ـ چنان که طبيعت هم تكامل پيدا نميکند و ثابت است ـ؛ اين
مذهبشناسي است که بايد دائماً در تغيير و تكامل باشد و هماهنگ با تكامل ديگر
ابعاد معنوي و فكري انسان ،شناخت مذهبياش هم تغيير و تكامل پيدا کند .
بنابراين ،اين ايرادي که هميشه به ما ميگيرند که« :چون شما مال قرن بيستم هستيد
و ايدئولوژيهاي دنيا ،علوم جديد و افكار امروز بشر را ميشناسيد ،مذهب را اين طور
برداشت ميکنيد» ،يك نقص نيست ،بلكه وظيفهاي است که بايد انجام بدهيم و
هماهنگ با پيشرفت تمدن ،فرهنگ و علم بشري بايد مذهبمان را بهتر از نسل پيش
بشناسيم ،واال متوقف شده ايم .و تعجب است که حتي روشنفكرها به ما ايراد ميگيرند
و از ما ميخواهند که «بايد در قرون وسطي بمانيد»!
علت اين است که ما اکنون با دو تيپ طرف هستيم :يكي روشنفكرهاي مترقياند
که غير مذهبي هستند ،و يكي هم ارتجاع مذهبي است ،و هر دو يك وجه مشترك در
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رابطه با اسالم مترقي و علمي و انقالبي دارند و آن وجه مشترکشان اين است که هر دو
در برابر اسالم اين چنيني موضع اجتماعي خودشان را متزلزل ميبينند :ارتجاع ،به عنوان
اينكه خلع سالح ميشود ،و از طريق مذهبي خلع سالح ميشود ،و روشنفكرهاي ضد
مذهبي از طريق رسالت و مسئوليت انحصارياي که براي انقالب اجتماعي وهدايت
انسان در قرن ما دارند ،خلع سالح ميشوند .ارتجاع ما را به عنوان يك رقيب نگاه
ميکند و روشنفكر ضد مذهبي ما را به عنوان يك «هوو»؛ و به هر حال هوو هم دشمني
است که فرقش با دشمن اين است که با رقيبش در هدف مشترك است .درست روشن
است؟
االن ميبينيم که روشنفكرهاي خيلي مترقي ،سوسياليست و مارکسيست ايرادهاي
فراواني به ما ميگيرند و در اين ايرادها از ما ميخواهند که موضع مذهبي ارتجاعي و
برداشت ارتجاعي از مذهب داشته باشيم .چون آنها مذهب را همان مفاهيم ارتجاعي
ميدانند ،بنابراين با يك انقالب ذهني و فكري در مذهب ،مخالف هستند و آن را يك
نوع انحراف ميدانند .اين است که وقتي که ميگويم ـ مثالً ـ آدم مجسمه گلياي که
خدا در آن پف کرده باشد و بعد به حرکت درآمده باشد نيست ،بلكه يك مفهوم
انسانشناسي و يك تجسم از فلسفه انسان شناسي» ،است آنها ميگويند «نه ،آدم در
قرآن همان است که مالهاي ما در قرون وسطي ميگفتند؛ همان آدم ابوالبشر است»!
ميبينيم در اينجا ارتجاع درست همان حرفي را ميزند که روشنفكر ضد ارتجاعي ،که
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مخالف با مذهب است ـ آنها با هم هماهنگند ـ ،و اين يك نوع بدبختي براي ارتجاع
است که ميبينيم موضعي را انتخاب کرده که دشمنان اسالم آن را تأييد ميکنند که
«اسالم همان است که تو ميگويي»! براي آنكه آن اسالمي که او ميگويد ،کوبيدنش
خيلي ساده است .
يكي از چيزهايي که ما امروز آموختهايم ،توجه و تكيه بر جهانبيني است .گرچه
جهانبيني در گذشته هم وجود داشته (هميشه وجود داشته) ،اما آن تكيهاي که امروز
روشنفكرها و انديشه امروز دنيا به مسئله جهانبيني دارند ـ آن تكيه را ـ ،متفكرين در
گذشته نميتوانستند داشته باشند ،چون به اهميت قضيه واقف نبودند .بنابراين ما هم به
عنوان کساني که همان اندازه که وابسته به مذهب هستيم ،وابسته به پيشرفت علمي و
پيشرفت انساني هستيم ،بايد از آن براي بهتر فهميدن مذهب استفاده کنيم .و آن اين
است که اسالم را که تا کنون مجموعهاي از اعتقادات غيبي بود ،به صورت
جهانبينياي مطرح کنيم که در آن ،اسالم به عنوان يك ايدئولوژي بيان شده است؛ و
اين ،نوع تلقي ذهني ما را از مذهب به کلي دگرگون ميکند؛ و فهميدن مذهب به اين
صورت ،باز ميتواند براي هدايت انسان امروز و حل مسائل و مشكالت و بن بستهايي
که انسان امروز از آن رنج ميبرد ،نقش زندهاي به مذهب بدهد .
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وقتي ميگوييم جهانبيني ،کلمه جهانبيني ترجمه يك اصطالح علمي است به نام
«ويزيون دوموند» ) (Vision du mondeيا،در اصطالح فلسفي« ،کوسموپوليتيسم»
)(Cosmopolitisme؛ به اين معنا که «تو از نظر اعتقادي هستي را چگونه تلقي
ميکني؟ وجود در ذهن تو چه شكلي وچه معنايي و چه محتوايي دارد؟» و طبيعي است
که انسان ،مسئوليت انسان ،جامعه بشري ،نظام اجتماعي و روابط ميان انسانها ،در جهاني
که شكل خاصي در ذهن من دارد ،معني خاصي پيدا ميکند ،يعني روابط انسانها به
جهانبيني بستگي پيدا ميکند و فلسفه اخالق ،فلسفه عمل و نظام اجتماعي با نظام
جهاني تناسب دارد .اين است که هر گونه که جهان را تلقي ميکني ،همان گونه و
متناسب با آن انسان را معني ميکني و هر گونه که انسان را معني ميکني ،متناسب با
آن نظام اجتماعي را بيان ميکني و هر گونه نظام اجتماعي را بيان ميکني ،براساس آن
فلسفه زندگي را براي خودت مشخص و معين ميکني .اينها مجموعه روابط منطقي بين
مفاهيم مختلفي است که تاکنون به صورت مستقل و مجرد بررسي ميشده و براي
همين هم به نتيجهاي نميرسيده است .
االن جهانبينيهاي مختلفي وجود دارد ـ البته خيلي زياد است ـ ،ولي اساس
جهانبينيهاي اساسي يك ماترياليسم است که از قديم وجود داشته و در طي تكامل
علمي بشر ،آن هم تكامل پيدا کرده( ،يعني) همان طور که درين تكامل پيدا کرده،
بيديني هم تكامل پيدا کرده؛ ولي متأسفانه در جامعه ما همان طور که بينش ديني
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متوقف شده ،بينش ضد ديني هم متوقف شده و از حرف آنها هم بوي کهنگي ميآيد.
اآلن يك روشنفكر به معاد ،به مذهب و به خدا همان ايرادهايي را ميگيرد که عرب
جاهلي ميآمد و جلوي پيغمبر اسالم ايراد ميگرفت! حتي لفظ و تعبير تكرار همان
است و معلوم ميشود که اين جهانبيني ضد ديني هم مثل جهانبيني ديني ما دچار
توقف و رکود شده؛ در صورتي که امروز مكتبهايي که با مذهب مبارزه ميکنند،
خيلي اوج گرفتهاند و از آنچه که درگذشته دهريون يا زنادقه نسبت به اساس دين يا
نسبت به اسالم ميگفتند ،خيلي عميقتر شدهاند .
ماترياليسم به معناي تلقي جهان به صورت سازماني است که بر عناصر مادي بنا شده
و حرکت ،تغيير و عملش ناخودآگاه بيمعنا و بيهدف انجام ميشود و مجموعه
پديدههاي عالم و حرکات عالم درست مثل تشعشع کرم شب تاب است ،که ناآگاهانه،
بياراده و بدون اينكه خودش هدفي را تعيين کرده باشد و (سپس) يك عمل را انجام
بدهد ،از جانش ،فطرتش و ساختمان بدنياش آن نور متشعشع است ـ بيآنكه برايش
معني داشته باشد .بنابراين پيدايش همه موجودات ،پيدايش حيوانات ،تكامل حيوانات،
پيدايش انسان ،تكامل انسان ـ اينها همه ـ ،جبري ،کور ،ناخود آگاه و ،بيآنكه هدفي و
معنائي در کار باشد ـ خود بخود ـ ،انجام ميشود .به هر حال ماترياليسم جهاني را
معرفي ميکند که در آن شعور ،احساس ،هدف ،معني و منطق آگاهانه و جود ندارد.
شكي نيست که در چنين جهاني ،انسان دنباله جهان مادي است و نميتواند از چهار
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چوب جهان مادياي که اين طور تعريف کرديم و حدودش را گفتيم ،خارج بشود؛
چون خارج از جهان مادي هيچ چيز نيست و هيچ معنايي قابل طرح نيست .طبيعتاً و
منطقاً ماترياليسم به دو جا منتهي ميشود :يكي ،به جبر انساني منتهي ميشود ،به خاطر
اينكه هر چند هم اراده انسان را بزرگ کنيم و او را با اراده بشماريم ،چون اراده او نيز
زائيده جبري و کور قوانين مادي است ،بنابراين اراده انسانها يك معلول جبري علل
مادي ميشود .يعني خود اراده هم ،در عين حال که اسمش را اراده گذاشتيم ميشود
جبر .مارکس ميگويد که ،تاريخ را انسانها ساختند؛ تاريخ ساخته دست انسانهاست.
يعني چه؟ آدم خيال ميکند که پس تاريخ ساخته جبر نيست ،ساخته قهرمانان نيست،
ساخته تصادف نيست و بيمعني و بيهدف نيست( ،بلكه) مسيري است که به طرف
يك هدف مشخص حرکت ميکند و پيدايش انقالبات ،تحوالت ،تغييرات ،ساختن
تمدنها ،از بين رفتن مذهبها و آمدن مذهبهاي جديد ،اينها همه ،ساخت اراده انسان
است ـ از اين جمله اين طور فميده ميشود .بعد که ميپرسيم «بسيار خوب ،اراده انسانها
که تاريخ را ساخته است ـ خود اين اراده ـ ،از کجا آمده است؟» ،ميگويد ،اين اراده
ساخته تحول ابزار کار است ،يعني اگر دهقان آن طور فكر ميکند و آن روحيه را دارد
و آن هدفها را دارد ،به خاطر اين است که با بيل و کلنگ و خيش و گاوآهن کار
ميکند؛ اگر همين بيل و کلنگ و خيش به ماشين و تراکتور يا اتومبيل تبديل شود،
طرز فكرش تغيير پيدا ميکند ،چنانكه طرز فكر کارگر با دهقان به اين دليل متفاوت
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است .پس (وقتي که) ابزار کارش عوض شود ،تاريخ ارادهاش عوض ميشود .خوب،
ببينيم سنتز و نتيجه اين دو مقدمه چه ميشود :تاريخ و سرنوشت انسان ساخته دست
انسانها و اراده انسانهاست ،اراده انسانها از کجا آمده است؟ ساخته دست ابزار توليد
است که جبراً و ناخودآگاه تحول پيدا ميکند .پس چه شد؟! اين چه ستايشي است که
از انسان شد؟ تو بزرگترين تاج افتخار را بر سر انسان گذاشتي و او را داراي ارادهاي که
سازنده سرنوشت خودش است خطاب کردي؛ بعد که گفتيم «اين ارادهاش از
کجاست؟» گفتي زاييده ابزار توليد است! آيا اين تاج را از او پس نگرفتي؟ بله از او
پس گرفتي! 1بنابراين بايد از همان اول بگوييم که تاريخ ساخته دست ابزار توليد است!
مگر اين طور نيست؟ !
اواخر کار مارکس متوجه شد که اين جبر تاريخش رسالت انسان و رسالت
روشنفكران را ،که به آن خيلي تكيه دارد ،نفي ميکند؛ ناچار آمد و مسئلهاي به نام
«پراکسيس» ) (Praxisرا مطرح کرد .لغت پراکسيس به معناي نقش عمل انسان در
تغيير محيطش است .خوب ،اينجا اعتراف به چيست؟ جبر تاريخي که مارکس مطرح

 . 1اين مثل ستايش شوهرى است که از خانمش که سفره رنگينى انداخته (بعضى ها از اين جوکها مى گويند!) تعريف
مى کند که اين دست پخت خانم است ،اينها همه دست پخت خانم است ،سرانگشتهاى هنرمند خانم من و هنر آشپزى او
اينها را ساخته و پخته است بعد که مى گويند اين هنر آشپزى را خانم از کجا آورده و چگونه اينها را درست کرده؟ مى
گويد تلفن کرده به رستوران و کباب بازار آورده اند! اين ،ستايشهاى اول را به کلى لغو مى کند.
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کرد ،خوب بود؛ براي چه؟ چون مسائل انساني چند بعدي است؛ گاهي به به يك اصل
تكيه ميکنيم تا يك مسئله را نفي کنيم و يك مسئله زشت را از بين ببريم ،بعد ميبينيم
به يك کمبود ديگر از جاي ديگر دچار ميشويم .چون قلدرها ،قداره بندها،
فاشيستها ،دست راستيها و  ...ميگفتند «تاريخ را اراده قهرمانان ميسازد»« ،تاريخ را
اراده پيغمبران ساخته»« ،تاريخ را اراده کشيشان بزرگ ساخته»« ،تاريخ را مذهب
ساخته»« ،تاريخ اصالً تصادف است ،مجموعه تصادفات گوناگون است ،ممكن است
پيش برود ،ممكن است يك مرتبه پس برود و ـ همان طور که ناپلئون ميگفته ـ حساب
ندارد» ،او براي اينكه بگويد «نخير ،تاريخ حساب دارد ،دقيق است و اين پيشرفت
حتمي است» ،خواست همان مفهومي را که ما از امام زمان ،براي حتمي بودن تحقق
عدالت ،علي رغم هم شكستها و ضعفهاي ما و همه پيشرفت قدرت 1مي گيريم ،از جبر
تاريخ بگيرد و بگويد که «علي رغم قدرت پاپ ،علي رغم قدرت سرمايه داري ،علي
رغم قدرت جامعه شناسان و دانشمندان وابسته به سرمايه دارها ،که کارگران را استثمار
ميکنند ،علي رغم اينكه طبقه استثمارگري که با چاپيدن دنيا به اوج قدرتشان رسيدهاند
و عليرغم اينكه سرمايه داري حاال تكنيك ،ماشين و علم را با استخدام خودش

 . 1اين ايده امام زمان اينها همه را نفى مى کند و ما را از يأس نجات مى دهد و ايمان ما را به آينده تاريخ و آينده
بشريت و آينده حقيقت و آينده عدالت تحكيم مى کند.
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درآورده و از هم وقت قويتر و آگاهتر شده ،چون حرکت تاريخ جبراً بر اساس قوانين
مادي پيش ميرود ،دور از اراده تو و من به طرف نجات تودههاي کارگر و متزلزل
شدن و زوال و نابودي طبقات استثمارگر و حاکم پيش ميرود و نابودي شما و پيروزي
تودههاي مردم قطعي است» .پس او تاريخ را بر روي چه تكيه داد؟ جبر ،جبر علمي،
که «تو هر کاري بكني نابود شدهاي ،به هر جا متوسل شوي محكوم به زوالي ،و اين
کارگر را هر طور استثمار کني ،هر طور خرش کني ،هر طور تر و خشكش کني و هر
طور به تجمل ،به مصرف ،به ذلت ،به ايدئولوژي و به مذهب سرگرمش کني ،تا به هر
حال نگهش داري ،او جبراً به طرف انقالب پيش ميرود» .
خوب ،اين جبر تايخ واقعاً آن موقع اين کار را ميکرد و تمام کارگران به فلسفه
جبر تاريخ مسلح شده بودند و مطمئن شده بودند که پيروزي از آنهاست ـ چون جبري
است ،همان طور که مؤمن مطمئن است که در آينده پيروزي از ايمان است ـ و تمام
قلدرها ،استثمارگرها و طبقات حاکم ،حتي در ذهن خودشان ،محكوم به نابودي
بودند .اينها همه معجزه ايمان به جبر تاريخ بود .
اما بعد جبر تاريخ يك اشكال ديگر پيدا کرد :همان طور که اراده قلدرها ،اراده
جامعه شناسان و دانشمندان وابسته به طبقه حاکم ،سياستمداران و رهبران دست راستي
و دشمنان کارگر ،تأثيري در ساختمان جامعه و حرکت تاريخ ندارد اراده روشنفكران
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هم که ميخواهند با مبارزه جامعه را عوض کنند و نظام حاکم را از بين ببرند و طبقه
کارگر را روي کار بياورند ،اثر ندارد! در حالي که تو با جبر تاريخ ،اراده قهرمانان و
رهبران و سياستمداران و قلدران را نفي کردي ،اراده انسانهاي دشمن آنها را هم ،که
(مي توانند) تأثيري در سرنوشت جامعه داشته باشند ،نفي کردي .در اينجا ما باز يكباره
دچار جبر انساني شديم .همان جبري که بني اميه با هوشياري بر ما بار کرده بودند ،تا
اينكه بگوييم «اين است و هيچ چاره ديگري هم نيست و اراده ما هم هيچ تأثيري در
سرنوشت کار و در اوضاع و احوال ندارد» ،جبر تاريخ ،مارکس هم ناآگاهانه در افكار
همان نتيجه را ميدهد .
بنابراين در يك جامعه قبايلي و در يك جامعه فئوداليته ،که هنوز جبر تاريخ به
مرحله علمي انقالب نرسيده ،من ،امثال من و دهها هزارها امثال من با تصميم ،اراده و
آگاهي نميتوانيم برخالف جبر تاريخ ،که مثالً دارد به طرف بورژوازي و سرمايه داري
ميرود ،بعد از فئوداليته جامعه را به طرف سوسياليسم بكشانيم .چرا؟ براي اينكه جبر
تاريخ حاکم بر اراده من است و بنابراين اراده من هم در جبر تاريخ نفي ميشود .پس
انسان تأثيري روي سرنوشتش ندارد .ميبينيم آن جبر تاريخ که در آن جبهه مترقي بود،
در اين جبهه مرتجع شد .و االن ميبينيم که در تمام دنيا دست راستيهاي قالبي که
ميخواهند انقالب را نفي کنند و وضع موجود را توجيه کنند ،دارند به همان جبر تاريخ
تكيه ميکنند .و االن ديكتاتورها ديگر مثل سابق (نمي آيند) سبيلشان را تاب دهند و
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شالقشان را دستشان بگيرند و بگويند «مي زنم آقا ،خفه شو( ،»! ...بلكه) از وضع
موجودشان بر اساس جبر تاريخ توجيه علمي ميکنند« :شرايط جبري و عيني و
اجتماعي ما هنوزبه آن مرحله نرسيده است که بتوانيم به دموکراسي و سوسياليسم
برسيم»! اين عمل و اين حرف مال کيست؟ مال جبر تاريخ است که «انقالب و
دموکراسي به اراده من و تو وجود نميآيد؛ نتيجه جبري شرايط عيني جامعه است که
اگر آن شرايط عيني نباشد ،هر چه جوش و جال بزنيم فايدهاي ندارد» .درست روشن
است؟
ميبينيم اين جبر تاريخ انقالبي چه ميشود :علم کالمي ميشود براي ديكتاتورها،
دست راستيها و قداره بندها ،بعد به صورتي درمي آيد که هفتاد سال پيش در يك
کشور عقب مانده دموکراسي قابل تحقق است( ،ولي) هفتاد سال بعدش قابل تحقق
نيست! يعني نميشود عملي گردد .
در اينجا (مارکس) براي اينكه جبر تاريخ را تعديل کند ،آمد و به پراکسيس تكيه
کرد( ،چرا که) از طرفي به روشنفكران ميگويد «بياييد ،جمع بشويد ،تبليغ کنيد،
مبارزه کنيد ،نيرومند شويد ،حزب تشكيل دهيد ،انقالب کنيد»؛ پس معلوم ميشود به
اراده انسانها اعتقاد دارد ،معلوم ميشود اعتقاد دارد که عمل آنها در تغيير نظام اجتماعي
تأثير دارد که به عمل دعوتشان ميکند .درست است؟
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خود نبوت عالمت اين است که اسالم و هر مذهبي که (انسان را) دعوت ميکند،
به اراده انسان اعتقاد دارد ،واال آدم مجبور را کسي دعوت نميکند؛ آدمي که خير و
شر را نميتواند به اراده خودش انتخاب کند ،اصالً قابل دعوت نيست؛ (انسان) آزاد را
به کار دعوت ميکنند و مسئول ميدانند .
بنابراين مارکس از طرفي از لحاظ فلسفي به جبر تاريخ تكيه کرده بود اما از لحاظ
سياسي و اجتماعي به مسئوليت روشنفكران و وادار کردن کارگران تكيه ميکند؛ يعني
انسان بايد اختيار داشته باشد و ارادهاش مؤثر باشد تا وادارش کند به اينكه «عمل کن،
اراده ات را به کار بينداز» ،و به انقالب دعوتش کند .بنابراين وقتي که دعوت به انقالب
ميکند ،بايد يك عمل انساني را علي رغم جبر تاريخ به رسميت بشناسد؛ و (به
رسميت) شناخت؛ و در اواخر روي مسئله پراکسيس تكيه کرد؛ و پراکسيس ظاهراً
مسئله جبر تاريخ را تعديل کرد .براي اينكه االن با هر سوسياليست و مارکسيستي
صحبت کنيم ،ميگويد که «ما به پراکسيس معتقد هستيم ،يعني ما در عين حال که
تاريخ را بر اساس جبر ميدانيم ،عمل انساني را هم ،که زائيده اراده خود انسان است،
براساس اصل پراکسيس در تغيير نظام تاريخي و اجتماعي مؤثر ميدانيم» .اين درست
همان ستايش است؛ اما ،در عين حال ،بعد که ميگوييم «اين ارادهاي که پراکسيس راـ
که عمل ارادي انسان است ـ انجام ميدهد ،ازکجا ميآيد» ميگويد «از جبر تاريخ»!
يعني باز (اراده) نفي شد .چرا مارکس دچار چنين تضادي است؟ آيا شعورش به اندازه
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ما نيست که به اينجا برسد که تكيه بر پراکسيس با تكيه بر جبر و مادي بودن جهان
تناقض دارد؟ مسلماً چرا .چون (مارکس) يك روشنفكر لش نيست ،نميگويد «دنيا
هيچ حسابي ندارد ،هيچ به هيچ است ،و (چون) در ماترياليسم نه خدايي هست و نه
فردايي ،پس به لذت ،عياشي و هر چه بهتر زندگي کردن پناه ببرد و هر کار دلت
ميخواهد بكن» .چنين دعوتي نميکند؛ اگر چنين دعوتي بكند با ماترياليسم و جبر
تناسب دارد؛ چنانكه در گذشته هميشه ماترياليسم زيربناي فكري «لش بودن» بوده:
«چون بيسروپا باشد اوضاع فلك چونين» ،ماترياليستي است .نه خدايي هست ،نه
حسابي ،نه کتابي ،نه احساسي و نه شعوري ـ هيچ چيز« .چون بيسرو پا باشد اوضاع
فلك چونين» ،ديگر نميشود گفت که پس بايد تصميم بگيريم و به هدف انساني
برسيم؛ (اين) اصالً متناسب با آن جهانبيني نيست .
نيمه اول شعر جهانبيني است و نيمه دوم ايدئولوژي است ،که از جهانبيني در
ميآيد (و با آن) تناسب دارد و نتيجه علمي متناسب با اين جهانبيني است:
چون بيسروپا باشد اوضاع فلك چونين
درسر هوس ساقي ،در دست شراب اولي
راست هم ميگويد .اين طور نيست؟ ماترياليسم با اين لش بودن در زندگي،
بيدردي و بيمسئوليتي متناسب است .آيا بيخدايي بيمعنايي جهان را تداعي
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نميکند؟ خدا يعني معناي جهان؛ بنابراين بيخدايي در جهان و جهانبيني بيخدا،
انسانبيني بيمعنا را مطرح ميکند .جهان بيخدا ،جهان را بيمعنا ميکند و وقتي جهان
بيمعنا است ،انسان هم بيمسئوليت ميشود .انسان که بيمسئوليت بشود و هدفي در
کار نباشد و آرماني براي من مطرح نباشد ،خود به خود به غريزه ،لذت و اپيكوريسم
برميگردم .اپيكوريسم مكتب لذت پرستي است ،که هر کس براي توجيه آن ،در
گذشته به ماترياليسم تكيه ميکرد ـ اينها متناسب هماند .
بنابراين ميبينيم که در گذشته (امثال) يزيد به ماترياليسم تكيه ميکردند .خيلي
جالب است! امروز اين همه ادعا ميشود که «ماترياليسم تنها زيربناي علمي مبارزه،
آزادي و عدالت و ...است»( ،در حالي که) در گذشته ميبينيم برعكس است :يزيد به
ماترياليسم تكيه ميکند! ميگويد که لعب الهاشم بالملك و الخبر جاء و ال وحي (نه از
آن دنيا خبري است و نه وحياي و نه مذهبي و نه ديني و نه خدايي ـ هيچ چيز نيست ـ،
اين ،بازي بنيهاشم بود براي اينكه گل کند؛ اين حرفها را از خودش درآورده!)
بنابراين روشنفكر قديمي ما کيست؟ يزيدي است که خدا و فردا و معاد معد را نفي
ميکند .چرا؟ براي اينكه بيخدايي بتواند بيمباالتي را در اخالق ،بيباکي را در عمل
و هتك همه حرمتها و همه مقدسات را در زندگي برايش توجيه کند ،و او در برابر هيچ
نيرويي در عالم خودش را مقيد و محدود نداند .
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پس ميبينيم که حرف داستايوسكي چقدر جالب است که ميگويد «وقتي خدا
نباشد ،هر کاري مجاز است» .خيلي عالي است« :وقتي خدا نباشد ،هر کاري مجاز
است» ،و آن وقت فقط آدم احساساتي است که با عدم اعتقاد به خدا و حساب و کتاب
به ارزشهاي انساني تكيه ميکند .
حال در اينجا برميگرديم به چيزي که واقعاً قابل پيشبيني نيست :به ما ،چون به
خدا معتقديم ،به عنوان اتهام ميگويند «ايدهآليست» ،و خودشان را که خدا را نفي
ميکنند( ،مي گويند) «رآليست»! ميگوييم :بسيار خوب ،اين را قبول ميکنيم؛ ولي بعد
اگر تو به لش بودن هم دعوت کني که «بارك اهلل»! اين هم براي خودش مكتبي است!
اما تو ،مثل من و بهتر از من ،در زندگي و در اخالق بر ارزشهاي انساني تكيه ميکني،
(در حاليكه) در جهان به ماترياليسم تكيه کرده اي .به من ميگويي که «جهان هيچ
حساب و کتاب و شعور و هدف و معنايي ندارد و زندگي انسان هم براي هدفي ساخته
نشده و در اين عالم رسالتي بر او بار نيست ،چون عالم شعور ندارد»؛ بعد مرا دعوت
ميکني به اينكه زندگي ماديام را ،وجود ماديام و منافع اقتصاديام را براي آرماني
فدا کنم .آن آرمان چيست؟ مبارزه با استثمار ،نفي استثمار در دو نسل ديگر ،سه نسل
ديگر و موقعي که من نيستم و نتيجه عملم نه به وجود مادي من برمي گردد و نه به
منافع اقتصاديام .بنابراين من ،وقتي که اصالت ماده را در عالم اعتراف بكنم ،به چه
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دليل ميتوانم در علمم و در مبارزه با ظلم وجود مادي و منافع اقتصادي و لذتهاي
غريزيام را نفي کنم؟ براي چه؟ «براي آزادي» .آزادي مگر براي من ايده نيست؟
ميبينيم که «ايده» و «ماده» با هم گاهي (آميخته ميشوند) :يك چيز براي يك نفر
ايدهـ آخرت ـ است و براي کس ديگر ماده ـ دنيا ـ است .کارگرها اعتصاب ميکنند و
اضافه دستمزد ميخواهند؛ هدفشان ايده نيست؛ اين معني نيست ،معنويت نيست ،ارزش
نيست؛ چيست؟ منافع مادي است؛ اصالً اسمش هم اين است که «سه تومان پول ،پنج
تومان پول ميخواهم ،هيچ چيز ديگر هم نميخواهم» ،خيلي خوب ،براي او ايده
نيست ،معنا نيست و ارزش نيست .اما من يك روشنفكرم ،يك بازاريام ،پولدارم ـ مزد
نميگيرم ـ ،روحانيام ،استاد دانشگاهم ،شاعرم ،نقاشم ،کاسبم ،تاجرم ،و ...و به خاطر
يك چيز ديگر ميآيم و به اينها ميپيوندم ،برايشان اعالميه مينويسم ،تظاهرات
ميکنم ،همدردي ميکنم ،در روزنامه مينويسم ،خودم را به دردسر مياندازم و براي
خودم گرفتاري ايجاد ميکنم .اين تب و تاب براي من با تب و تاب براي آن کارگر
در اين مسئله فرق دارد :براي او هدف مادي است ،ولي براي من هدف معنوي است،
ايده است .براي او قابل توجيه است که ماترياليست باشد ،و چون غير از ماده چيز
ديگري وجود ندارد ،االن هم براي به دست آوردن هر چه بيشتر مزد ـ که يك چيز
واقعي است ،يك چيز رئاليته است ،واقعيت است ـ اعتصاب کرده .اما (وقتي که
روشنفكر ماترياليست) به من ميگويد که «براي رسيدن اينها به هدفشان و به منافعشان
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از منافع خودت صرف نظر کن» ،براي من يك ارزش است .بعد که ميگويم «گرفتار
ميشوم» «ميگويد» « صبر کن» بده که فشار و تهديدم ميکنند ميگويد «تحمل کن»
بعد که ميخواهند به دارم بكشند ،ميگويد «بپذير» .مگر به اين کار دعوت نميکنند؟
دعوت ميکنند ،براي اينكه براساس اين ارزشها مسئوليت دارند؛ (براي اينكه)
مارکسيسم بر اين ارزشها تكيه دارد .ميگويم :بسيار خوب؛ بنابراين من االن به عنوان
يك روشنفكر در برابر يك ارزش قرار گرفتهام .
روشنفكري مثل آقاي آندره مالرو ،به خاطر اينكه اسپانياييها با فرانكو مبارزه
ميکنند ،از فرانسه و از پشت ميز راحت نويسندگياش بلند ميشود و ميآيد در
کوههاي اسپانيا تفنگ بدوش ميگيرد و جانش را هم به خطر مياندازد ،براي اينكه
اسپانياييها به آزاديشان برسند .خانم يهودي ،مادام ميشن ،که يك زن يهودي
فرانسوي است (واقعاً باعث خوشبختي و آبرومندي ما مذهبي ها!) ميآيد و به الفتح،
که با اسرائيل ميجنگد ،ميپيوندد .خوب ،در مورد اين الفتحيها ميشود گفت که
اگر به فلسطين و بيت المقدس رسيدند ،از دربدري به آب و نان و به زندگي ميرسند،
تو براي چه خودت را از زندگي آرام و آب و نانت درآوردي و دربدري را انتخاب
کردي؟ به آنها دربدري را تحميل کردهاند ولي دربدري براي تو که آن را انتخاب
کردي چه معني دارد؟ خود را براي منافع يك قوم ديگر ،که هيچ ربطي با تو ندارد،
نفي ميکني ،و نتيجهاي هم جز مرگ و جز بدبختي نميبري .
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انسان االن در برابر يك ارزش قرار گرفته ،ايجاد يك کشش؛ و انگيزه منافع مادي
نيست ،بلكه نفي آنهاست .
خوب ،اکنون من بر اساس جهانبيني توحيدي معتقدم که همان طور که اضافه
دستمزد براي کارگر يك واقعيت خارجي است ،اين ارزش هم براي روشنفكر ،براي
مادام ميشن ،در جهان يك واقعيت خارجي دارد ،به نام خدا .همان طور که براي آن
کارگر هدفش واقعيت خارجي دارد و منبع خارجي دارد و آن ،در صندوق کارخانه
است و پول سرمايه دار است (دچار خيال نشده ،يك چيز عيني و واقعي را خواسته)،
اين مادام ميشن هم ،در حالي که خودش را براي يك ارزش نفي ميکند ،آن انگيزه را
بر اساس يك واقعيت خارجي در خودش به وجود آورده ،يعني دچار خيال و
احساسات نشده؛ براي اينكه ارزش در جهانبيني توحيدي يك واقعيت خارجي دارد،
که گفتيم خدا (است ،يعني) وجودي است که خود داراي ارزشهاي متعالي است ،و
اين هم يكي از ارزشهاست؛ و بنابراين او خودش را فداي يك ارزش کرده ،که ارزش
هم مثل سود در عالم خارج واقعيت دارد .منتهي آن کسي که خودش را براي ارزش
فدا ميکند ،درجهاش باالتر است و آن کسي که براي دستمزد مبارزه ميکند،
درجهاش پستتر و پايينتر است .اما کسي که االن وجود ارزش را در عالم منكر است
و در جامعه و در زندگي مادياش هم اين ارزش را حس نميکند و به دست
نميآورد( ،وقتي) که خودش را فدا ميکند ،فداي خيال کرده ،فداي ايده کرده .در
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اين صورت چه کسي ايدهآليست و چه کسي رآليست است؟! (اين خيلي جالب است!)
من و رفيقم هر دو مبارز هستيم ،هر دو داريم جانمان را براي ديگران ميدهيم ،و در
اينجا ميخواهند ما را به لجن بكشند؛ هيچكس هم نيست ،کسي هم نميبيند من
ميخواهم (که حتي) در همين خلوت خودم به اين دشمن لبخند نزنم ،به زشتي و باطل
«آري» نگويم؛ ميبينم که رفيقم هم همين کار را ميکند .بنابراين االن ما ـ هر دو ـ از
زندگي مان و آينده مان صرف نظر کرده ايم ،همه منافع اقتصاديمان و همه وجود مادي
و عيني مان را ـ واقعيت را ـ نفي کرده ايم( ،به طوري که) اصالً به صورت يك لش
مرده در ميآييم ،ميپوسيم و خاك ميشويم؛ براي اينكه در همين گوشه خلوت
نميخواهيم به اين باطل ،به اين دشمن ،به اين زشتي و به اين تجاوز و ظلم لبخند
رضايت بزنيم ،تسليم شويم و بيعت کنيم .من در اينجا زندگيام را فداي چه کرده ام؟
(فداي) تقواي انساني و خلوص خودم کردهام .براي چه؟ براي اينكه جوهر خالص و
انساني خودم را آيهاي ميدانم از وجودي که در عالم ،منبع ارزش هاست و براي من
واقعيت دارد .اما تو که منكري ،ديگر آزادي براي تو يك ايده است .تو فداي ايده
آزادي شدهاي و من فداي واقعيتي به نام ارزش ،تعالي ،شهامت ،غيرت و عظمت جوهر
انساني و خلوص و تقوا و طهارت ذاتيام شدهام که اينها همه انعكاسي از وجودي است
در عالم که به من تابيده؛ بنابراين من رئاليستم و تو (ايدهآليست) .
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(جهانبيني ماترياليست ديروز) 1با زندگي عيش و عشرت و رها و بيبند و بار
متناسب است .به او ايرادي نداريم .يك جهانبيني دارد که با فلسفه زندگي و با
اخالقش سازگار و متناسب است .اخالق يعني چه؟ اخالق مجموعه ارزشهايي است که
ما بر اساس آن زندگي ميکنيم ـ اين تعريف اخالق است .اخالق او بر اساس بيدردي،
الاباليگري و ولنگاري است .چرا؟ چون جهانبينياش بر اساس پوچي و بيخدايي
است .ولي ماترياليست امروز اخالق مذهبي و اخالق مسيحي را گرفته؛ اخالقي که
االن ،در اروپا ،سوسياليستها و مارکسيستها گرفتهاند و رويش تكيه ميکنند ،از
مسحيت گرفته اند :غيرت ،حميت ،تقوا ،مبارزه با ظلم ،عدالت خواهي ،حق طلبي ،نفي
زندگي مادي ،نفي زندگي غريزي ،نفي همه زندگي دنيايي فردي ،منافع و انگيزههاي
فردي ،دادن همه اينها در راه آرمانهاي متعالي و در راه فضيلتهاي انساني و ساختن خود
بر اساس اين فضيلتها .اينها ايدههايي است که از مذهب گرفته؛ اما جهانبينياش را از
کجا گرفته؟ از ماترياليسم يوناني و جهانبيني مادي غرب گرفته ،که همين طور تا فوير
باخ آمده است .در اينجاست که ميبينيم او در اخالق ايدهآليست است ،و ما هم که
جهانبيني توحيدي داريم ،همان اخالق را (داريم) .ما هر دو اخالق مساوي هستيم،
يعني مارکسيستها و مذهبيها ـ هر دو ـ در اخالق مشترك هستند .او هم همان اخالق

 . 1در اين قسمت نوار پاك شده است و کلمات داخل () به حدس انتخاب شده اند( .بنياد)
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مذهبي را معترف است و بر همان تكيه ميکند ،و حتي امروز ميبينيم که بيشتر از ما
روي آن تكيه ميکند« .کن للظالم خصما و للمظلوم عونا» 1چه کساني هستند؟
مذهبيها يا آنها؟ مگر اين خودش يك امر مذهبي نيست؟ (چرا) ،يك دعوت اخالقي
مذهبي است؛ (ولي) ميبينيم که در دنيا آنها بيشتر از مؤمنين آن را اجرا ميکنند .اما
ميخواهم بگويم که مسئله توجيه ايدئولوژيك است ،که در توجيه ايدئولوژيكش،
کسي که جهانبيني خدايي دارد ،اخالق انسان برايش رئاليته است ،رئاليسم است،
واقعيت گرايي است؛ اما کسي که جهانبيني مادي دارد؛ اما اخالق الهي و اخالق
ارزشي ،اخالقش ايده آليستي است ،ايده آل و ايده است؛ يعني مفاهيم ذهنياي که در
عالم خارج وجود ندارد .ولي براي من اين مفاهيم ذهني در عالم خارج وجود دارد و
اخالق من پايه و پايگاه دارد؛ پس من رئاليست هستم .
هر جا که من اين مسئله را مطرح ميکنم ،اين مارکسيستها ،چون سوادشان کم
است و خيلي اطالع ندارند ،خيال ميکنند خود من اين مسئله را مطرح کردهام (و
بنابراين) آنها هم چيزي در جواب من ميگويند؛ در صورتي که اين تضاد را خود آنها
هم فهميده اند :ژرژ پوليت سر آن را اين طور حل کرده است (ببينيد اين ديگر چقدر

 . 1دشمن ستمگر و ياور ستمديده باش (امام على)( .بنياد)
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

255

ايدئولوژي 5

مضحك است؛ معلوم ميشود تضاد را حس کرده اند) ،که ميگويد «ما در فلسفه
ماترياليست هستيم؛ اما در اخالق ايده آليست» .اين همان است که من «تضاد» مينامم .
حال چرا مذهبيها که جهانبيني متناسب با اين ارزشها را دارند ،در عمل از خود
ماترياليستها عقبترند و درست برعكس ،االن جهانبيني ما ايدهآليستي است ،اما
فلسفه اخالق ما ماترياليستي است (اکنون ما اين طوريم)؟ به خاطر اينكه مذهب براي ما
به عنوان يك جهانبيني و يك ايدئولوژي مطرح نيست( ،بلكه) به عنوان مجموعهاي از
عادات ،سنتها ،تابوها و عقايد مطرح است ،که ما با وابستگي به آنها مذهبمان را تأمين
ميکنيم .
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حاشيه رفتم و از مسئله دور شدم .1ولي اينها هم الزم است .همينها بهتر از خيلي
حرفهاست .اينها تجربههاي وجودي آدم است .اينها غير از مسائلي است که آدم در
کتابها ميخواند و بعد ميآيد نقل ميکند .خوب ،اين شانس را همه دارند که بروند در
کتابها بخوانند يا بشنوند ،ولي تجربه وجودي آدم ،چيزي است که خودش در طول
عمرش ،در زندگي ،درگيرها و رابطه هايش حس کرده و رويش اثر گذاشته است .
 ... 3همين (روايت) به معني تابوئيش چقدر منحط و چقدر ارتجاعي و زشت است:
دوستي علي مثل يك زره ،روئين تنت ميکند ،به طوري که هيچ سيئهاي به آن کارگر
نميشود؛ نه اينكه همين طور «الكي»(باشد)! به صورت يك نيروي غيبي نيست ،به
صورت يك نيروي روحي آموزشي و تربيتي است .
بنابراين مسئلهاي که بايد رويش تكيه کرد ،اين است که ـ همان طور که گفتم ـ در
اين جهاني که همه آيات با يكديگر رابطه جبري دارند ،ميبينيم که چگونه در

 . 1در گفتگويى که از نوار پياده شده است ،بين آنچه در صفحه قبل به پايان مى رسد و آنچه در اين صفحه آغاز مى
گردد ،بخشى وجود دارد که به علت ناهمگونى نسبى و خروج از متن اصلى ،تحت عنوان شفاعت تابويى و شفاعت
ايدئولوژيك ،به بخش ضميمه ها منتقل شده است.
 . 3در اينجا يكى از شنوندگان به روايتى به زبان عربى اشاره مى کند که چندان واضح نيست ،اما مى توان دريافت که
معنى تقريبى آن اين است که دوستى على ،مانند زرهى است که انسان را از گناه محافظت مى کند( .بنياد)
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جهانبيني توحيدي ،بن بستي که مارکس در آن گير کرده ،اصالً به صورت مشكل در
ذهن مطرح نميشود .
«انتظار» ،جبر تاريخ و اراده انساني
(مارکس) از طرفي ميخواهد بگويد که تاريخ علمي است و بر اساس قوانين علمي
حرکت دارد« ،الكي» ،تصادفي و دلخواه اين و آن نيست ،خوب ،اين خيلي عالي و
مترقي است؛ براي اينكه اگر واقعاً تاريخ براساس جبر حرکت نكند ،ما يك مرتبه
ميبينيم که باخته ايم ،ميبينيم که دشمنهاي مذهب ،دشمن انسانها ودشمن تودهها هر
روز در حاکميت ،در پيروزي و در موفقيت هستند و ما روز به روز و دائماً عقب
ميمانيم .
پس چه عاملي است که علي رغم وضع موجود در دنيا ميتواند انسان ،آرمانهاي
انساني و حقايق را در ما زنده نگه دارد و ما را به آن مؤمن کند ،تا به يأس فلسفي ،يأس
سياسي و يأس اجتماعي دچار نشويم؟ يكي «انتظار» در ايدئولوژي ماست ـ نه به آن
شكل که بيان شده ـ ،و يكي جبر تاريخ در ايدئولوژي علمي است :وقتي که جبراً حق
پيروز ميشود ،بنابراين ديگر من از اينكه فالن کودتا شده ،فالن کس روي کار آمده،
آمريكا در فالن جا چكار کرده ،سيا پيروز شده و ...متزلزل و مأيوس نميشوم و اينها
اصالً هيچ تأثيري (ندارد) .اينها کفهايي است که ميرود و آن جريان تاريخ به دريا
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خواهد رسيد و جبراً هيچكس نميتواند مانعش بشود( .اگر) اينجا جلويش را بگيري از
آن طرف راه پيدا ميکند؛ (اگر) آنجا جلويش را بگيري ،از اين طرف راه پيدا ميکند؛
اين (جريان) بايد (به پيش) برود .اين ،ايمان است ،اعتقاد است و خوش بيني تاريخي
است .
اما بعد از اين طرف اين جبر تاريخ چه چيز را نفي ميکند؟ نقش انسان را .ببينيد
(جبر تاريخ) از آن طرف چقدر خوب است( ،ولي) وقتي از اين طرف مطرحش
ميکنيم( ،به اين صورت در ميآيد) که «اگر (جبر تاريخ) خودش ميرود ،اگر خود
امام ميآيد و همه کارها را درست ميکند ،من و تو اصالً چكار داريم؟ چه وظيفهاي
داريم؟ براي اينكه قبل از آمدن او ما هر چه جوش و جال بزنيم ،چرند است ،و حتي
بدتر است ،براي اينكه حتي اگر موفق هم بشويم ،معلوم ميشود که جامعه را موقتاً
اصالح کرده ايم و او به تأخير ميافتد ،چون او وقتي ميآيد که همه جا را فساد گرفته
باشد ،و بنابراين براي اينكه در ظهور حضرت تسريع شود ،ما بايد به اشاعه فساد
بپردازيم که بعد ديگر شرايط آمدن او تحقق پيدا کند( .در اين صورت) مسئوليت ما
سلب ميشود .ميبينيم که مفهوم انتظار عين مفهوم جبر تاريخ است :از يك طرف
مترقي است و ايمان ما را به حقيقت و پيروزي حق قطعي ميکند و از آنطرف ،ايمانمان
را به اينكه ما ،با اراده خودمان ،دور از عوامل مادي ،دور از جبر تاريخ و دور از قوانين
اجتماعي ،که جبراً عمل ميکند و خود به خود و اتوماتيك حرکت ميکند ،تأثيري در
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سرنوشتمان داشته باشيم؛ از دست ميدهيم .خوب ،براي چه؟ براي اينكه وقتي که فقط
ماده وجود داشته باشد و ديگر هيچ ،و اراده نيز از قوانين جبري مادي در انسان به وجود
آيد و اگر هم اراده کنيم که کاري را انجام دهيم باز بر اساس اقتض اي عوامل مادي
اراده ميکنيم ،نه براساس خواست خودمان .پس اين اراده هم تابع شرايط عيني خارجي
از دسترس انسان است .براي چه؟ براي اينكه جهانبيني ماترياليستي نميتواند هم ماده
را قائل باشد و هم چيزي دور و جدا از ماده ،به نام ايده ،به نام انسان ،به نام اراده و به نام
شعور را قائل شود .وقتي من ميگويم شعور انسان در سرنوشتش تأثير دارد ،آن
سرنوشت بر اساس قوانين مادي شكل ميگيرد و شعور جدا از قوانين مادي ،جدا از
سلسه علت و معلول جبري و جدا از ماده است( ،ولي) ماترياليسم چون وحدت
وجودي است 1و نميتواند جز ماده چيزي قائل شود ،به شعور انساني جدا از ماده و
اراده انساني جدا از ماده نميتواند اعتراف کند و بنابراين مجبور است (آن را انكار
نمايد) .

 . 1اين مسأله خيلى مهم است .ماترياليسم به چه چيز اعتقاد دارد؟ به وحدت وجود اعتقاد دارد منتخى در وحدت وجود
مذهبى فقط خدا هست و ديگر هيچ چيز نيست و در وحدت وجود مادى ماده هست و ديگر هيچ چيز نيست .همانطور که در
وحدت وجود فلسفى و مذهبى ديگر ماده را نمى توانستيم قائل شويم .وحدت وجودى ها بعد بجايى رسيدند که حتى مجبور
شدند بگويند نجاست پاك است ،شر را بگويند خير است ،چرا؟ چون چيزى جز خدا نيست .وقتى که چيزى جز خدا نباشد،
ما به هيچ چيز نمى توانيم بگوييم زشت ،بد ،خير ،شر( .اينها) دچار اين تناقض شدند ،براى اينكه وجودى جز خدا را نمى
توانستند بپذيرند.
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ديالكتيك و رابطه آن با جهانبيني ماترياليستي و جهانبيني توحيدي
اما رابطه ديالكتيكي متقابل بين انسان و محيط ـ که محيط انسان را ميسازد و انسان
هم محيط را ـ و رابطه ديالكتيكي متقابل و دو طرفه بين ايده و ماده ـ يعني انسان ماده را
عوض ميکند و ماده هم انسان را عوض ميکند ـ ،فقط در جايي امكان دارد که ما
هستي را در عين حال که يك پيكر مادي ـ که بر اساس جبر حرکت دارد ـ ،مينگريم،
داراي يك شعور و اراده مطلق هم بدانيم .آن وقت است که در زندگي اجتماعي ،من
در برابر طبيعت ميگويم:طبيعت مظهري از پيكر خداوند است و من مظهري از اراده
خداوند هستم .
پس اين چيست که در حالي که انسان روي ماده تأثير ميگذارد و ماده را عوض
ميکند ،ماده (نيز) انسان را تغيير ميدهد؟ االن مجبور شديم که براي آن دو منشأ در
جامعه اعتراف کنيم :هم جامعه انسان را عوض ميکند و هم انسان جامعه را؛ هم طبيعت
انسان را تغيير ميدهد و هم انسان طبيعت را .پس دو عامل را قائل شديم :يكي عامل
آزادي و يكي عامل جبر ،که بينشان رابطه متقابل علت و معلولي وجود دارد .
خوب ،من در جهانبيني توحيدي ميتوانم دوگانگي را توجيه کنم ،اما وحدت
وجود مادي يا وحدت وجود الهي نميتواند دوگانگي را بپذيرد .درست روشن است؟
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«...امر بين امرين» را من به اين صورت معني ميکنم ،نه به صورت ديگر« .امر بين
امرين» به اين معناست که (نقش) «ايده» به صورت مطلق (نيست) .در جامعهشناسي و...
وقتي که از «ايده» (سخن) ميگوييم ،به معني انسان است؛ ايده که ميگوييم ،يعني آن
شعور و اراده و فكر و علم انساني که روي قوانين خارجي ،روي طبيعت يا روي جامعه
يا روي تاريخ تأثير ميگذارد( .همچنين) جامعه ،قوانين اجتماعي ،قوانين مادي ،طبيعت
و ...را ميگوييم «ماده» .
عجيب است که فقط در جهانبيني توحيدي رابطه ديالكتيكي را ميشود تا آخر
دنبال کرد .رابطه ديالكيتكي چيست؟ رابطه ديالكتيكي اين است که (مثالً) انسان از
يك طرف کشاورزي ميکند و طبيعت را عوض ميکند (ولي) در همان حال که
کشاورزي ميکند ،کشاورزي او را عوض ميکند و کشاورزش ميکند .آدم که از اول
کشاورز نيست( ،ولي) وقتي کشاورزي ميکند ،روحيه و تيپ و اخالق کشاورز را پيدا
ميکند .بنابراين ابزار توليد در او تأثير گذاشته و او هم در ابزار توليد تغيير و تأثير
گذاشته است .درست روشن است؟ چه رابطهاي بين اين دو هست؟ (رابطه) متقابل
ديالكتيكي است .پس من به عنوان انسان علتي براي عوض کردن محيطم هستم :محيط
کشاورزي ايجاد کردهام ،چيزهايي در اينجا به وجود آوردهام که قبالً در طبيعت وجود
نداشت و نميتوانست وجود پيدا کند .من ارادهام را تحميل کردم و وارد قوانين مادي
کردم ،از طرفي او هم در من اثر گذاشته است .پس در همان حال که من ماده را عوض
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ميکنم وعلت هستم و ماده معلول است ـ در همان حال که من علت آن معلولم ـ ،آن
معلول ،علت من ميشود .پس من پديدهاي هستم که در همان حال که علت هستم،
معلول هم هستم .کي ميتواند اين مفهوم را بفهمد؟ بينش ديالكتيكي ،که جمع ضدين
را ميتواند بفهمد ،اما منطق قديم و ارسطويي که االن ميگويند «منطق اسالمي»،
نميتواند بفهمد( ،بلكه ميگويد) اگر علت است ،در همان رابطه ديگر معلول نيست،
مگر اينكه معلول علت ديگري باشد .اما من ميگويم «نه ،در همان رابطه معلول است».
فردوسي چه را ساخته است؟ شاهنامه را .شاهنامه هم يك مرد ده (باژ) در طوس را به
ابوالقاسم فردوسي تبديل کرده .پس فردوسي علت شاهنامه است و در عين حال
خودش معلول شاهنامه است .در همان حال که تو يك مجسمه را ميتراشي ،مجسمه
هم تو را ميتراشد .درست است؟ آري ،در همان حال که شما کاري را انجام ميدهيد،
همان کار شما را دارد ميسازد .پس شما در همان حال که علتيد ،معلول هم هستيد.
اين ،رابطه ديالكتيكي است .
بنابراين براي اينكه رابطه ديالكتيكي برقرار شود ،بايد دو پديده متقابل ـ ايده و ماده،
اراده و جبر و معني و ماده ـ را از هم جدا تلقي کنيم .اما اگر به ماترياليسم معتقد باشيم،
در آخر جبراً اين ايده و ماده به يكي تحويل پيدا ميکند .ايده چه ميشود؟ ميشود
زائيده ماده ،در حالي که ديگر ماده زائيده ايده نيست ،چون اول ماده است و ديگر
هيچ؛ پس ماده در اول کار ايده يا شعور يا انسان را ايجاد کرده ،بدون اينكه انسان ماده
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را ايجاد کرده باشد .پس در آنجا ـ در آغاز ،در اول کار ـ رابطه يك طرفه است و اگر
علت العلل و علت اوليه را ماده بگيريم ،معلولش انسان است ،شعور است ،آگاهي
است ،اراده است و ايده است .اين معلول و علت رابطهشان چيست؟ يك طرفه است.
اين رابطه اسمش رابطه مكانيكي است :شما آتش را زير کاسه آب ميگذاريد؛ کاسه
آب به وسيله آتش گرم ميشود .بين آتش و کاسه آب رابطه علت چيست؟ يك طرفه.
آيا گرماي آب روي آتش تأثير ميگذارد؟ نه( ،تأثير) از طرف ديگر وجود ندارد .پس
رابطه ديالكتيكي نيست ،رابطه مكانيكي است .و عجيب است که ماترياليسم ديالكتيك،
که بزرگترين معجزه کار مارکس است (چون براي اولين بار در دنيا ديالكتيك را
آورده و به ماترياليسم وصل کرد) ،با هم ،هم ساز نيست؛ براي اينكه ديالكتيك ،يعني
رابطه متقابل بين دو پديده ،هميشه از آغاز بشريت و از آغاز هستي .وقتي قابل توجيه
است که ما اساساً براي عالم طبيعت دو منشاء و دو نيروي جداي از هم قائل شويم .در
جهانبيني توحيدي خيلي ساده است ،که در اين طبيعت که آيات و پديده هايش بر
اساس جبر ،حرکت دارد و تاريخ را ميسازد ،انسان را ميسازد و جامعه را ميسازد،
انسان ،به عنوان تجلي شعور و اراده عالم ،در جامعه مادي و در طبيعت ماي نقش داشته
باشد .درست روشن است؟ يعني اينجا ديگر ايده مستقيماً از ماده جا نشده و معلول
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مستقيم ماده نيست( ،بلكه) مثل ماده ،که انعكاسي از خداوند است ،خود اراده هم
انعكاس ديگري از خداوند است ،و اين است که با هم رابطه ديالكتيكي دارند .1اگر
اين مسئله روشن شود ،خيلي مهم است :عجيب است که ديالكتيك اصوالً منطقي است
که با بينش مذهبي و خدايي تناسب دارد و با ماترياليسم تضاد دارد .چون ديالكتيك را
اول بار ماترياليستها در ايران و در کشورهاي اسالمي مطرح کردند ،ما ،ناخودآگاه،
همان طور که به ماترياليسم حمله ميکنيم ،به ديالكتيك هم حمله ميکنيم( ،همچنان
که) چون فرضيه داروين را اول بار بيدينها در کشورهاي اسالمي و در دنياي اسالم
مطرح کردند ،ما همان طور که به بيديني حمله ميکنيم ،به داروينيسم هم حمله
ميکنيم و اين به نفع آنهاست ،که معلوم ميشود همه ارزشها و همه پيشرفتها در
انحصار آنهاست .تضاد طبقاتي را چون اول بار آنها مطرح کردند ،ما چون با آنها
مخالف بوديم ،با تضاد طبقاتي هم ،که آنها مطرح کردند ،مخالفت کرديم( ،يا اينكه)
هميشه هر کس که از «امام زمان» سخن گفته ،دائماً ميگفته که در آخر زمان ،امام
زمان که بيايد ،جامعه بيطبقه ميسازد .حاال هم اگر بگوييم( ،مارکسيست ها)
ميگويند «اين را از ما گرفتيد»! آخر ،حتي منحطترين مسلمانها و مؤمنين ما در همين

( . 1در پاسخ به سؤال يكى از حضار راجع به روح) :روح را در سوره قدر معنى کردم .خود قرآن روح را معنى کرده.
روح اصالً زوال ندارد.
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

215

ايدئولوژي 5

مشهد و يا در کربال و نجف دائماً وردشان همين بوده که «امام زمان که بيايد ،جامعه
بيطبقه (مي سازد) و گرگ و ميش با هم از يك آبشخور ،آب ميخورند ،پول نيست
و وقتي پول نيست( ،همه چيز) با صلوات است» .اين ،مسئله خيلي عجيبي است .شما
«آنتي دورينگ» را نگاه کنيد« :چون پول اساساً يك سمبل ارزش در مبادالت است،
اگر سيستم مبادالتي و توليد و توزيع تغيير پيدا کند ،نياز به پول از بين ميرود» .اصالً ما
نميتوانيم زندگي بدون پول را تصور کنيم( ،در حالي که) اينها مفاهيمي بوده که به
صورت خيلي کهنه و قديمي ورد زبان همه ما بوده ،اما وقتي همانها را با يك بينش نو
مطرح ميکنيم و ميگوييم «جامعه بيطبقه » ،ميگويد «اينها مال آنهاست و بايد با آن
مبارزه کنيم»!
ديالكتيك از زمان دموکريتوس تا زمان هگل ،که استاد مارکس بوده ،وابسته به
بينش ايدهآليستي ،بينش خدايي و بينش عرفاني بوده .مارکس براي اولين بار در صد
سال پيش (ماترياليسم و ديالكيتك) را بهم چسباند .آن وقت اسالم ما ،مسلمانهاي ما و
حكماي ما ،که خودشان را به منطق مكانيكي و صوري ارسطو چسبانده بودند ،چون
ديالكتيك را ماديون گفتند و مطرح کردند ،در برابر ديالكتيك قرار گرفتند؛ در
صورتي که بينش اسالمي با منطق ديالكتيك بيشتر تناسب دارد تا منطق ارسطويي .اينكه
«عالم ،عالم کون و زوال است ،عالم کون وفساد است (اساساً مفهوم کون و فساد يك
مفهوم ديالكتيكي است) ،همه چيز در زوال است ،همه چيز در ايجاد و امحاء است،
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همه چيز در مرگ وحيات است ،همه چيز در تضاد است» ،مفاهيم مذهبي خيلي کهنه
ماست .اينها مفاهيم ديالكيتكي است .
در بينش اسالمي ،انسان يك پديده ديالكتيكي است
چرا آدم را ،به اين صورتي که من در اينجا مطرح کردم ،حكماي ما و مفسيرين ما
نتوانستند مطرح کنند؟ (اين) ،نه به خاطر اين است که سواد يا هوششان از ما کمتر بوده؛
به خاطر اين است که خودشان را وابسته به منطق ارسطويي دانستند .منطق ارسطويي
جمع ضدين را نميتواند بپذيرد ـ محال است ـ؛ بنابراين نميتواند بفهمد که آدم جمع
ضدين است؛ آدم در همان حال که لجني« ،حماء مسنون» و ابليسي است ،در همان حال
الهي ،روحي و روحاني است؛ يعني روح خدايي است .يك بينش ارسطويي و بينش
منطق قديم نميتواند بپذيرد .اين است که در خط ديگر رفته است :االنسان حيوان
ناطق! که چيزي را روشن نميکند ،تكرار مكررات است و انسان را يك چيز فيكس و
ثابت و هميشگي کرده است؛ در صورتي که انسان دائماً در صيرورت است ،دائماً در
شدن است .اين صيرورت اصطالحي است که قرآن دائماً تكرار ميکند« :الي اهلل
تصيراالمور» ،يعني امور هميشه فيكس نيست .اگر هر امري ،آن طور که ارسطو
ميگويد ،يك تعريف ثابت داشته باشد ،آيا «تصير» غلط نيست؟ خود خدا ميگويد
«نصير» با «ص» .اگر با «س» باشد ،يعني «دارد ميرود» ،يعني يك شيء ثابت است
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«تصير» دگرگوني در ذات و جوهر است؛ حرکت ذاتي را دارد ميگويد« :ديگر شدن»
نه اينكه «رفتن» .اين مفهوم ،با آن مفهوم ديالكتيكي که تغيير را هميشگي ميداند ،کون
و فساد را هميشگي ميداند و تضاد را هميشگي و همه جايي ميداند ،تناسب دارد .
پديده ديالكتيكي روشنتر از آدم وجود ندارد؛ انسان يك موجود فيكس نيست،
حيوان نيست ،ناطق نيست؛ انسان شدني است که در او روح خدا ،به عنوان عاليترين
ارزشها ،با عنصر ابليسي ،به عنوان ذاتيترين بيارزشيها ،جمع شده است .ابليس و خدا
تضاد دارند؛ اينها دو مفهوم هستند؛ مصداق نيستند؛ دو مفهوم متضاد و متناقضي هستند
که آدم جمع شدهاند( .خدا) در مورد همين آدم ميگويد (ببينيد جمع ضدين را چگونه
بيان ميکند!) :من آدم را خليفه خودم ساختم ،روح خودم را هم در او دميدم ،بعد
ابليس آمد و وسوسهاش کرد واز راه بدرش برد و او دنبال ابليس رفت .قرآن ديگر در
کجا تضاد را (مطرح ميکند)؟ «او را در احسن تقويم ساختيم و بعد رددناه اسفل
سافلين» .خوب ،تضاد را ديگر چگونه بيان کند؟ صد جور دارد بيان ميکند! ميگويد
او را از منجالت پليد «حماء مسنون» ـ يعني از گند ـ ساختم؛ براي اينكه کثيفتر از اين
کلمه ديگر در زبانها وجود ندارد .حيوانات ديگر را از چه ساخته ،از تراب ساخته ،از
خاك ساخته ،اما ميگويد «انسان را از گند ساختم» چرا؟ چون حيوانهاي ديگر امكان
گنديده بودنشان به اندازه انسان نيست .او ميتواند فقط پست باشد به اندازه خاك ،اما
انسان است که ميتواند متعفن باشد؛ يعني ،به قول هايدگر تنها «فرشته»اي است که گناه
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ميکند (تعريف خيلي عالياي ميکند) .حيوانات هيچكدام گناه نميکنند؛ اصالً
استعداد گناه ندارند .اما انسان است که باالتر از حيوان است ،اما پستتر از حيوان نيز
هست .براي اينكه ميتواند گناه کند ،خيانت کند و فساد و کثافت و حقارت را به اوج
برساند .هر گوسفندي که از او گوسفندتر و هر خري که از او خرتر نباشد ،باز باالخره
صد تومان قيمت دارد! اما چقدر انسانهايي هستند که اصالً قيمتي ندارند ،و هيچ قيمتي
نميتوان رويشان گذاشت .بهايشان چقدر است؟ فقط به درد کود ميخورند! يعني
ارزش انساني و معنويشان هيچ ميشود و اصالً به هيچ دردي نميخورند .اين ،استعداد
انساني است .
اينها تضاد است .اينها دست به دست هم که ميدهد ،چقدر عالي است! ببينيد که
دراين سوره (الشمس) چه ميگويد :والشمس و صحيها ...قد افلح من زکيها( ...سعدي)
ميگويد« :ابر و بادو مه و خوشيد و فلك در کارند تا تو ناني بكف آري و .» ...اما اين
ميگويد که «ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در کارند ،تا تو خود را بپروراني» .فرق
سعدي با خدا چقدر است! او تمام هستي را مقدمه قرار داده که ناني به دست آوري و
به غفلت نخوري! و اين ميگويد که تمام پديدههاي مادي( ،يعني) رابطه بين انسان و
خاك ،شمس ،قمر ،زمين ،آسمان ،نفس ،شب و روز و همه اينها ـ که به آنها قسم
ميخورد ـ ،زمينهاي است براي کشاورزي و براي دهقاني( ،به طوري) که اگر بذر
وجودت را تصفيه کني و پرورش دهي ،از زندگي ،هستي و وجودت فايده بر ميداري
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و اگر زير خاك بپوشانيش ،ميپوسد و از بين ميرود .خوب ،اگر روي آن خاك
بريزم چه ميماند؟ چطور ميشود که روي بذر وجودي مرا خاك بگيرد( ،به طوري
که) در زير آن پنهان شود؟ آري ميشود :جاي ديگر از ساختمان تو ،به «صلصال
کالفخار» تعبير ميشود :وقتي سيل ميآيد ،اليه ميگيرد ،و رسوب ميدهد ،بعد که
خشك ميشود ،ترك ترك ميشود و مثل سفال ميشود ،کشاورزي را از بين ميبرد،
مزرعه را از بين ميبرد و همه چيز را در زير خشك ميکند ،ميپوساند و نابود ميکند،
حتي (اگر) ريشه هم زده باشد .به همين ترتيب ،وجود تو از صلصال کالفخار ساخته
شده ،يعني همان سيل که ميآيد و ميگذرد و آب زالل را به مزرعه ميبرد و باعث
رويش گياه و رويش يك باغ بهشت ميشود ،رسوبي دارد که روي بذر وجود تو را
ميگيرد و بعد (بذر وجود تو) در آن زير ميپوسد و پنهان ميشود و قد خاب من
دسيها :مسير زندگي رسوبي ميگذارد .چرا ميبينيم که بچهها و جوانها پاکتر و
زاللترند؟ چون اين سرچشمهاي که به تازگي به نام زندگي آغاز شده ،هنوز ،رسوب
نديده؛ اما در مسير زندگي بازار ،اداره ،پول و ...کم کم رسوب ميگذارد .اين رسوب،
مثل «صلصال کالفخار» روي نفس را ميگيرد و اين خود الهي را در آن زير ميپوساند؛
بعد خشك و سفت و سخت ميشود ،مثل کوزه ميشود؛ اين روح ديگر داراي آن
رقت و لطافتي که ميتوانست اسرار جهان و زندگي را و آن ارزشها را مثل شيشه
عكاسي روي خودش ثبت کند نيست ،مثل يك تكه خشت ميشود .
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(اين) چقدر واقعيت دارد! انسان شناسييي از اين روشن تر ،روشن کننده تر،
روشنگرتر و مترقيتر چيست و کجاست؟ ارزش آن در اين است که مسائل فلسفياش
تا اين حد تناسب دارد و توجيه و تفسير نميخواهد! در عين حال که فلسفه ميگوييم،
زندگي سياسي نيز هست؛ در عين حال زندگي اقتصادي و زندگي اجتماعي نيز هست؛
در عين حال وظيفه فردا را نشان ميدهد .يعني هيچ مكتبي نيست که فلسفه
جهانبينياش با فلسفه زندگي عملياش اين قدر با هم جور و نزديك و اصالً الزم و
ملزوم هم باشد ،ماترياليسم را به سوسياليسم وصل کردن چقدر توجيه ميخواهد! شما
فكرش را بكنيد :من جهان را جهان را مادي بدانم و از طرفي چون مادي هستم و جهان
مادي است و غير از ماده هيچ نيست ،اکنون بايد سوسياليست شوم! اين چگونه دليلي
است؟! مگر اينكه دائماً به زور توجيه و تفسير و تأويل و ...بچسبانيم!
اما من ميگويم :هستي و جهان مجموعهاي از آيات آن وجود حقيقي است که در
عين حال که آن وجود ،آن آيات جبري را  -که بر اساس سنت رابطه جبري دارند -
دارد ،در عين حال يكي از از اين آيات به خود آگاهي و استقالل رسيده؛ اسم آن آيه
«انسان» است .اين انسان يك جوهر فطري خدايي دارد که اين جوهر فطري خدايي
استعداد تكامل تا خداوند و در عين حال استعداد قهقرايي و دنائت تا ا بليس ـ يعني آن
سوي هستي؛ يعني زير پاي هستي ،زير پاي همه وجودها ـ دارد ،و (دامنه) اين نوسان
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قلمروي مسئوليت اوست( ،يعني) اين جاده عظيمي که از منهاي بينهايت تا به اضافه
بينهايت کشيده شده است .
جايگاه مفاهيم ايدئولوژيك در دو جهانبيني متضاد
ميبينيم که در اينجا مذهب ،معني ميدهد؛ خودسازي ،معني ميدهد؛ تقوي ،معني
ميدهد؛ آيا اصالً الزم است تقوي توضيح داده شود؟ ما ميبينيم که ريشه تقوي،
«وقايه» است( ،ولي) در جهانبيني مذهبي قديم نميفهميدند که معناي تقوي ،حفظ
کردن است و آن وقت ميگفتند «پرهيز کردن»! آخر تو پرهيز کردن را از کجاي
«تقوي» ميآوري؟! لغت را از خودت معني ميکني؟! در آن جهانبيني که او ـ مذهبي
قديم ـ انسان را ميفهميده ،تقوي معني نداشته؛ چون در آن جهانبيني ،نفس چيز بدي
است؛ چون در فلسفه قديم ارسطو ميگويد که نفس اصوالً مجموعهاي از غرايز است .
س ـ پس «نفس اماره بالسوء» چيست؟
ج ـ «نفس اماره بالسوء» استعداد ا بليسي را ميگويد ،نه اينكه اصال نفس«اماره
بالسوء» باشد! (واال) چرا به «نفس» قسم ميخورد؟ (والنفس . )...
...اصالً دو تا نفس نداريم؛ دو تا نفس را بعداً درست کردند؛ يك نفس است؛
همان نفس که «اماره بالسوء» هست« ،اماره بالخير» هم هست ،همان «نفس مطمئنه».
عجيب است! دو تا نيست .همان نفس (جمع) ضدين است« ،خدا ـ ابليس» است ،و چون
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«خدا ـ ابليس» است ،مقدس است ،براي ارزش دارد .اگر يك تكه باشد که ارزش
ندارد :از آن تكه باشد ،حيوانات هستند ،و از اين تكه باشد ،فرشتهها هستند .فرشتهها
چه ارزشي دارند؟ فرشتهها فاقد ارزش هستند ،چون جبرياند .اين نفس که (به آن)
قسم ميخورد ،آن نفس الهي نيست؛ اصالً نفس انساني است .دليلش اين است که «و
نفس و ما سويها ،فالهمها فجورها و تقويها» ،يعني فجور و تقوي را به خود نفس الهام
داده ،نفسي که بالقوه هم «فجوري» و هم «تقوايي» است .ميخواهد بگويد که اين
گوهر الهي در درون لجني تو هست که آن «صلصال کالفخار» رويش را ميگيرد،
«حماءمسنون» به گندش ميکشد ،دنيا به پستي ميکشاندش ،ابليس به وسوسه
ميبردش ،دشمن توطئه ميکند و ميخواهد به زور ،به طمع ،به وسوسه ،به فريب ،به
خرکردن و به ترساندن اين گوهر عفت الهي را از دستت بگيرد .در اينجا وظيفه
چيست؟ صبر ،ايستادن .مثالً بچهاي هست که چيز خوبي دارد؛ گداها و التها دورش
را ميگيرند و ميخواهند با همه کلكها آن را از او بگيرند« .تقوي» يعني اينكه ،وقتي
ميخواهد از تو بگيرد ،خودآگاه يا ناخودآگاه نده :يك وقت است که به روز يقهات
را ميگيرد و ميگويد« .اين کار را بكن ،وگرنه پدرت را در ميآورم و ميکشمت».
وقتي که اين طوري است ،نده! يك وقت هم هست که نميفهمي و از دست ميدهي:
زندگي کردن در منجالب ،دشمني است که ناخودآگاه يقهات را گرفته و ميخواهد
تو يواش يواش شل کني و او بيشتر يقهات را بگيرد .يك وقت است که ميبيني هيچ
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نداري ،خودت از دست دادهاي ،يادت رفته و بعد گم شده؛ يك وقت ميبيني همه چيز
داري غير از همان يكي که فروختهاي .
ببينيد که معني صبر چقدر روشن است! «تقوي» نگه داشتن است؛ کلمه «وقايه» ،نگه
داشتن است .معلوم ميشود که من چيزي دارم که بايد نگه دارم« .ذکر» ،يادآوري
است؛ ياد آوري آن چيزي است که دارم؛ زندگي ،دشمن ،وسوسهها ،زندگي مادي،
فردي و شخصي ،منافع و ...همه مرا به فراموشي ميبرند و بعد ،عبادت ،تالش براي اين
است که آن را «رو» بياوريم و خودمان را در برابر ارزشها تسليم کنيم( .در اين صورت)
اسالم چقدر معني ميدهد :بعضيها به خاطر اين که امروز از صلح ـ صلح جهاني و- ...
ميگويند ،چسبيدهاند که «پس ما هم همين را ميگوييم»! بعضي از روشنفكران خيلي
مبتذل ما همين طور ايستادهاند و براي هر چه در دنيا مد ميشود ،آيهاي پيدا ميکنند و
به همان صورت معني ميکنند و ميگويند «ما هم همين طور»! خوب ،اگر اين طوري
است ،آنها که ميگويند؛ تو ديگر چكاره اي؟! يك قرآن برداشتهاند و دنبال هر کسي
که در زمان ما راه افتاده و جلو افتاده ،ميکشند .دنباله رو بودن چه ارزشي دارد؟ قرآن
بايد هادي ما باشد ،نه اينكه ديگران هدايت کنند و بعد ما هم دنبالش!
آن وقتهايي که اروپاييها بمب اتمي داشتند ،روسها که نداشتند ،دائماً ميگفتند
«صلح» .بابا! تو اصالً ايدئولوژيت بر اساس مبارزه طبقاتي در سطح جهاني است و تو
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

234

ايدئولوژي 5

يك مرتبه تمام شعارها را ول کردي و به صلح چسبيدي؟! (علت اين بود که) او بمب
اتم داشت و اين نداشت؛ (البته) بعد که بمب اتمي را به دست آورد ،صلح يادش رفت
و خانههاي صلح را در سراسر جهان جمع کرد! آن موقع (که صحبت صلح بود)،
روشنفكران ما چسبيدند که «اسالم هم همين است؛ اسالم يعني تسليم بودن؛ از (سلم)
ميآيد»! تسليم در برابر کي و چي؟ چگونه؟ اسالم به معناي همزيستي با کيست؟ اسالم
به معناي تسليم اين انسان در برابر آن ارزشهاست ،حق پذيري عابدانه و بيعت باآن
ارزشهاست ،نه اينكه صلح با ابرقدرتهاي روي زمين (مثالً ميخواهد با مسئله
روشنفكرانه برخورد کند!) .آدم عاصي ،در آنجا ،در برابر آن ارزشهاي متعالي (قرار
ميگيرد)و کاملترين انسان ،عابدترين و تسليم شدهترين و نرمترين و رامترين انسان در
برابر اين ارزشهاست؛ کسي است که بنده اين ارزشهاست؛ آزادترين انسان ،آزادهترين
و نيرومندترين انسان ،بندهترين انسان در برابر اين ارزشهاست؛ به طوري که در برابر
آنها خضوع و خشوع دارد و حتي ذلت و نفي خودش را ميپذيرد؛ و اصالً تكامل
همين است .
...مسئله «جنت» را مثل اينكه گفتم :جنت دوتاست :يكي جنتي است که خدا آدم
را در آنجا خلق کرد و بعد (آدم) از آنجا هبوط کرد .يكي جنت موعود است که انسان
در پايان زندگي ،بر اساس نوع کاري که در زندگي کرده و مسيري که در زندگي
انتخاب کرده ،به آن ميرسد .خوب معموالً ما اين دو را در ذهنمان ميگيريم« :خدا ما
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را از جنت بيرون کرد و حاال ما بايد عبادت دوباره به همان جنت برمي گرديم» .اين،
يك دور را ميرساند :در آخر به اول ميرسيم؛ تمام طول تاريخ اصالً معني ندارد! باباي
ما غلطي کرده و همه طول تاريخ بشريت و تاريخ انسان عبارت است از کفاره دادن
گناه آدم و بعد برگشتن به همان جايي که از اول بوده! اين چه تكاملي است؟ اين دور
است ،در صورتي که تكامل طولي است دوري نيست .درست روشن است؟
چون فرهنگ ما فرهنگ مذهبي است ،گاهي است که ما از روي عادت مسائل
خيلي عميق را (ناديده ميگيريم) .من خودم خيلي دچار اين اشتباهات شده ام :گاهي
يك روايت ،يك تعبير و يك حديث خيلي منحط ،خيلي ارتجاعي و خيلي کهنه معني
ميشود ،به طوري که ما ديگر به آن توجه نداريم ،اما اگر نگرش درست ،مالك
درست و جهانبيني درست داشته باشيم آن را در عمقش و عاليترين درجهاش
ميفهميم .مثالً يك روايت ميگويد :پيغمبر در معراج ،در بهشت ميگشت (اينها
چيزهاي سمبليك است؛ ببينيم برداشت چيست) .ميديد که فرشتگان دارند اين ور و
آن رو قصرهايي ميسازند ،و معلوم است که هر جايي را براي آدمي ميساختند که
قرار بود آنجا زندگي کند .همان طور که ميرفته ،مثالً ميديده در جايي کار نيمه کاره
است و سقف نزدهاند و فرشتگان هم همين طوري کناري نشستهاند و مثل موقعي که
صاحب کار نباشد ،دارند چيق ميکشند يا در بعضي جاها با سرعت دارند ميسازند! و
بعضي جاها کار را تعطيل کردهاند ،ولي کارگرها هستند .پيغمبر از اين اختالف به
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تعجب ميآيد و ميپرسد «شما چرا دست از کار کشيده ايد؟» ميگويند «آخر مصالح
اين ساختمان که براي فالن بابا ميسازيم ،از اعمال اوست ،و گاه هست که مصالح
نميرسد و کم ميآيد» .خيلي عالي است! (يعني هر تكه از مصالح)«خانه آخرت» از
يك کالم حق و يك قدم حق است که (فالني) در راه تكامل برداشته؛ ولي گاهي
(گامي) برنمي دارد و ايستاده است .
...حال با اين مسئله ،اين تعبير من ـ که اگر اول بدون مقدمه بگويم ،تعجب آور
است و ممكن است عصيان کنند! ـ (درست در ميآيد) که :بهشتي که خدا ساخته ،آن
بهشتي است که آدم در آن به وجود آمد و از آن هبوط کرد و خدا ،بهشتي به نام
بهشت موعود نساخته؛ اين ما هستيم که بهشت را در عمل ميسازيم؛ بهشت موعود را
انسان ميسازد؛ آن را خدا نساخته( ،فقط) زمينش را داده! بهشتي است که ما ميسازيم؛
هر کسي خودش ميسازد؛ اين طور نيست که کاخهاي زمرد و عقيق در آنجا از پيش
ساخته شده باشد و حوريها و ...بگويند «آقا بفرماييد»! ذره ذره آخرش را ،سيمانش را و
شفتهاش را بايد من با رنجم ،با خود سازيم ،با عبادتم ،با تقوايم ،با مبارزهام ،با جهادم ،با
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هوشياريم ،با تالشم ،با دلواپسيام ،با خشيت دائمي و دلهره دائميام بسازم .در اينجا
قضيه خيلي فرق ميکند.1
3

( ...در مورد «توسل» هم دو برداشت وجود دارد :يك برداشت اين است که):

«اگر متوسل به امام و ...باشي ،برخالف موازين ،بر خالف قوانين علمي ،برخالف آن
اصول ،تو را از ديوار ميبرد و در بهشت مياندازد و تو به هدف ميرسي»؛ ولي وقتي
ميبيند نميرسد ،معلوم ميشود غلط است! (اما مفهوم ديگر توسل را خود من تجربه
کردم :زماني در شرايطي بودم که) احساس ضعف داشتم .احساس ميکردم دارم
متزلزل ميشوم وممكن است فشار و ناراحتي به قدري باشد که نتوانم تحمل کنم ،و
حتي در زندگي من مسائلي وجود داشت که فكر ميکردم اگر آنها مطرح شود ،ديگر
طاقت تحمل نداشته باشم و ارادهام فلج شود و «بله» را بگويم .بعد اين توسل و اين
عبادت و ...به جايي رسيد که من در اين اواخر ديدم که آن تزلزل هايم از بين رفتند،

 . 1يك عندليبى بود ،از همين خانهاى ورشكسته مزينان ،که لباس شيخ .داشت و ته نوغان زيرزمينى داشت با هواى سرد
و مشكالت و فقر و بدبختى آمده بود پيش پدر من و ناله مى کرد خدايا تو که مى گويى ،آن قصرهاى عظيم از ياقوت و
زمرد ،آن سالنها و تاالرها و کاخها و … و هر کس يك صلوات بفرستد ،ده تا از اين قصرها به او مى دهند ،ما که کارمان
دعا و نماز و … بوده ،باالخره مثل اينكه آنجا يك چيزهايى داريم .من همه آنها را مى دهم و خواهش مى کنم يك اطاق
سه در چهار گلى در سرشور به ما بده .آنجا (بهشت) که هوايش خوب است و زير درخت هستيم .يك پتو مى اندازيم و
اصالً خانه نمى خواهيم! راست هم مى گويد ،برداشت او همين طورى مى شود.
 . 3در چند نسخه نوارى که در دسترس بودند و بررسى شدند قسمتى ضبط نشده است( .بنياد)
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آن مايههاي ضعف ،که مرا ميترساند ـ که اگر روي آنها انگشت بگذارند ،ديگر تسليم
شوم ،فرو بشكنم و به زانو دربيايم ـ ،به کلي رفع شد و يك روحيه قوي پيدا کردم ،به
طوري که در مورد موضوعي که از آن خيلي ترس داشتم و فكر ميکردم اگر پيش
بيايد ديگر نميتوانم تحمل کنم ،به آنجا رسيدم که اگر همان مسئله پيش ميآمد ،به
سادگي ميتوانستم تحمل کنم و از پاي در نيايم و آن قدر اثر ويران کننده روي
شخصيت و اراده من نداشته باشد .
ببينيد :از يك موضوع دو برداشت متضاد هست ،و آن (ديگري) ،با آن جهانبيني،
درست عمل کرده :وقتي که ميبيند به نتيجه نميرسد ،بنابراين مقدمهاش غلط است،
يعني بي فايده است ،وقتي فايده ندارد .خوب بابا! اگر فايده ميداشت ،اولين کسي که
بايد اين فايده را ميبرد ،امام کاظم است ،که  12سال گفت و آخرش هم فايده نكرد و
جنازهاش را بيرون آوردند .معلوم ميشود آن دعاهايي که تو به اسم امام کاظم نقل
ميکني ،زبان حال خودت است! آدمي مثل او آنگونه دعاها را نميکند تو شعورش را
نداري؛ خودت که يك ساعت وقت غذايت دير ميشود ،اصالً ديگر ايمانت از بين
ميرود و همه ارزشها را دور ميريزي ،خيال ميکني امام حسين هم به خاطر تشنگي
خيلي رنج ميبرد ،يعني به خاطر * ...براي اينكه شعورت بيشتر از اين نيست! امام کاظم
را هم فكر ميکني که به خاطر اينكه زنداني بوده ،دائماً ذلت نشان ميدهد و به خدا،
مأمون ،هارون و همه متوسل ميشود .
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استخدام تصاوير مادي براي بيان مفاهيم معنوي و ايدئولوژيك
پس اين بهشت و جنت اوليه چه بوده؟ جنت موعود که خيلي روشن است :در
«جنت موعود» ،ديگر اينكه «اين درخت چيست؟» و ...مسائل ادبي است( .يعني) اينها
بيان ادبي ـ و نه بيان واقعي ـ است ،راجع به بهشتي که در قرآن مطرح است؛ و
زيباييهاي بهشت را نشان ميدهد .بيان ادبي يعني چه؟ ما دائماً ميآييم و همين حور و
غلمان و شراب و عسل و ...را ميکاويم که اين به چه معني است يا اينكه براي عموم
مردم ميگويند وعموم مردم هم دنبال همين چيزها هستند اينها ديگر توجيه و
تفسيرهايي است به خاطر اينكه ما زبان را نميفهميم .
امروز هم عاليترين نوشته و عاليترين هنر نويسندگي و بيان همين طور است :يعني
تصويرهاي مادي در خدمت مفاهيم معنوي کشاندن :اين ،سبك نويسندگي امروزي،
يعني عاليترين سبك نويسندگي امروزي است :تصويرهاي مادي را براي بيان مفاهيم
متعالي ومعنوي ،که تصوير ندارد ،صورت ندارد ،شكل ندارد ،به خدمت گرفتن .اين
خصوصيت هنر ،شعر ،تئاتر و فيلم است ،و عاليترين بياني است که امروز بشر به آن
رسيده و بهترين نويسندگان ما به کار ميبرند .مثالً من ميخواهم مفاهيمي را براي
خوانندهام بيان کنم که او نسبت به آن مفاهيم هيچ شناخت قبلي ندارد .وقتي ما از راه
آهن ،از هواپيما ،از ضرر ،از خطر ،از کمبود ،از منافع ،از قحطي و ...حرف ميزنيم،
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شما همه ميفهميد و ما هم ميفهميم؛ براي اينكه بر روي مسائلي تكيه ميکنيم که
صورت ذهنيشان از قبل در ذهن ما هست« .گوشت گير نميآيد»« ،گوشت يخ زده»،
«خوب است»« ،رفاه است»« ،برکت است»« ،پيشرفت است» ،و ...مفاهيم قبلياش را
داريم و وقتي که بيان ميکنند( ،اين مفاهيم) صادر ميشود .اما يك وقت هست که
نويسنده از حاالت و ارزشها و معانييي سخن ميگويد که اساساً قبالً در ذهن خواننده
و شنونده مفهومش وجود ندارد .چه کار کند؟ نميتواند بيان کند .مگر اينكه مثل
شمس تبريزي (باشد که) وقتي که ميگويند «از آن حقايقي که در خلوتها ،استغراق
و معراجهاي روحانيت ميبيني ،چيزي هم به ما بگو» ،چون کلمه ندارد بگويد (آخر او
مفاهيمي را حس کرده که نميتواند به من بگويد) ،ميگويد:
من گنگ خواب ديده و عالم تمام کر
من عاجزم زگفتن و خلق از شنيدنش
پيغمبر مسئول است و نميتواند اين حرف را بزند ،شمس تبريزي مسئول نيست،
(پس ميتواند بگويد) «آنچه را که ميفهمم نميتوانم به شما بگويم ،چون اگر بگويم،
آن را خراب و حرام کرده ام» .ولي پيغمبر نميتواند فيلسوفانه در باال بنشيند بگويد
«فقط به يك عده خواص ميگويم ،به چند تا از شاگردان برجستهام (به طور)
خصوصي ميگويم» .او بايد به همه مردم بگويد ،چون او در برابر همه مردم ،حتي آن
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دهقان و آن نخلكار مدينه ،مسئوليت دارد و بايد به او بگويد .خوب ،مفاهيم را چگونه
بگويد؟ ناچار براي بيان يك سبك وجود دارد ،و آن اين است که از تصويرهاي مادي
شناخته شده به صورت استعاري استفاده کند و معاني و مفاهيم ناشناخته را تا حدي به
ذهن مخاطبش بدهد .
سبزوار بوديم؛ بچهها ميز گرفته بودند(3 1در سبزوار رشته خيلي پيشرفتهاي است!).
يك نقاش اسپانيايي آمد گفت که من يك نقاش اسپانيايي هستم که زنم را به خاطر
تهمتي کشتهام و بعد حاال که فهميدهام گناهي نداشته است ،دارم ميسوزم ،شكنجه
ميشوم و عذاب ميکشم .اين سؤالي که کرد ،خيلي جالب بود؛ گفت« :عذاب
ميکشي ،شكنجه ميشوي و ميسوزي ،يعني چه؟» ببينيد براي يك روح ،که بدن
ندارد اين چه سؤالي است! گفت« :االن حالتي را حس ميکنم که چون شما شبيه آن
حالت را در زندگي نداريد ،نميتوانيد بفهميد که چه ميگويم» .من گفتم که درست
است ،اما از حاالتي که ما در زندگي داريم ،يكي را شبيهترين حالت به وضع و رنج تو
باشد بگو ،تا ما کمي به حالت تو نزديك بشويم ،گرچه حس نميکنيم .مدتي فكر کرد
و آخر گفت« :پوست کندن زنده گوسفند»! چه چيز را خواسته بگويد؟ رنجي را

 . 1اصطالح ميز گرفتن به معناى احضار ارواح است( .بنياد)
 . 3من دراينجا کارى ندارم که ميز گرفتن درست است يا نيست! امااين را به عنوان نمونه مى گويم چقدر عالى بود!
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خواسته بگويد که ما اساساً شبيه آن را نداريم ،ولي چون ما اصرار کرديم که «طوري
بگو که ما کمي بفهميم» ،مجبور شد صورت مادي شناخته شدهاي را ،که ما ميشناسيم
انتخاب کند که کمي به رنجي که حس ميکند و ما نميتوانيم بفهميم ،نزديك شود.
ما همين االن هم اين کار را ميکنيم( :مثالً) يك حالت رنج شديد روحي دارم و
ميخواهم اين رنج شديد روحيام را به شما منتقل کنم ،که شما بفهميد .آيا براي آن
کلمه داريم؟ نه! ميگويم «روح مرا آتش زد ،قلبم سوخت ،دلم را سوزاند و« .» ...دلم
را سوزاند» يعني چه؟ سوختن عبارت از چيست؟ عبارت از ترکيب يك ماده با اکسيژن
در حال احتراق آيا روح ما با اکسيژن ترکيب شده و يك گوشهاش ـ مثالً ـ سوخته؟!
من اين کلمه سوختن را که يك پديده مادي است ،براي يك حالت معنوي روحي ،که
واقعيت دارد اما کلمه براي انتقالش ندارم ،انتخاب کردم ،در لذتها هم همين حالت
هست .
من در همين «کوير» خيلي از اين موضوع استفاده کردهام ،در صورتي که بعضيها
خيال کردند خود اينها که ميگويم ،واقعيت دارد! حتي يكي از رفقا ،در تهران ،به
باباي من گفته بود که «انشاءاهلل(وقتي که) بيرون آمديم ،به مزينان ،همان جايي که
خروس بيمحل کشته شده ،برويم و آن قنات مؤمن آباد را ببينيم»! بعد فهميديم ،با
اينكه آدم دانشمند ،باهوش ،با ذوق و ...بوده ،باز هم کوير را نفهميده و زبان سمبليك
را به جاي زبان واقعي گرفته نه کاريز مؤمن آبادي بوده ،نه خروس بيمحل بوده و نه
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هيچ! (بلكه) من ميخواهم مسئلهاي را مطرح کنم و آن مسئله «ايده» است ،و آن اين
است که در جامعهاي که انحطاط و جمود به اوج رسيده و همه تسليم نظام موجود
شدهاند ،و با ظلمت خو گرفتهاند و به خواب فكري رفتهاند ،تك و توك جوانهاي
هستند که اعالم صبح ميکنند و شب را نفي ميکنند ،و چون اين باعث آشفتگي و
آرامش قبرستاني آن جامعه و آن زمان ميشود ،اين سنت را به وجود آوردهاند که به
دست خود مردم آنها را ميکشند؛ خود مردم اين طور آدمها را از بين ميبرند .درست
است؟ خوب ،براي اينكه مفهومي را بيان کنم ،آمدهام خروس بيمحل را انتخاب
کردهام ،که سمبل اين جوانهايي است که قبل از وقت در عين ظلمت فرياد اذان صبح
بر ميدارند ،در صورتي که نصف شب است؛ و بعد ،خود مردم ميآيند و اين
روشنفكران و آزادي خواهان تك را از بين ميبرند؛ به اين صورت که مردم ميگويند
«خروس بيمحل شوم است و بايد کشتش» .اين مگر اعتقاد مردم نشده؟ خروس
بيمحل را ميکشند .خروس بيمحل چه جرمي کرده؟ جز اين که در نيمه شب خواب
شبانه مردم ده و کوير را برآشفته و اين باعث ناراحتي کساني شده که از خواب شب
استفاده ميکنند؛ و آنها بعد دنبال خود خروس ميگردند« .شاه غالم» ،که ميآيد
خروس بيمحل را ميکشد ،سمبل روحيه مردم است و آن (رفيق) خيال ميکند ما
کسي به اسم «شاه غالم» داشته ايم! «شاه غالم» همه ماها هستيم؛ «شاه غالم»ي وجود
ندارد .براي اينكه اين مفاهيم را بيان کنم ،ناچار بايد سمبلهايي را انتخاب و جعل کنم،
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تا مسائل و مفاهيمي را که ميخواهم بيان کنم ،بيشتر به سمع و ذهن خواننده نزديك
کنم ،چون اين مفاهيم ،مفاهيم علمي و مفاهيم عيني ،واقعي و مادي نيستند ،ناچار از
صورتهاي مادي استفاده ميکنم ،و مثالً ميگويم «من تاريخ را پشت سر گذاشتم ،از
بودا رد شدم ،از مارکس رد شدم ،ارسطو را اين طور ديدم ،سقراط را اين طور ديدم،
حالج را اين طور ،آندره ژيد را ...رفتم و از ديواره هستي فرا پريدم و در رود شير
صبحگاهي فرو رفتم و از جهاني ديگر سردر آوردم؛ نميتوانم بگويم کجاها رفتم؛
نميتوانم بگويم تا کجا رفتم؛ و از همه اين رنجها و اين دغدغهها و دعوتهاي چپ و
راست رها شدم؛ جوهر ناب« ،خويش»« ،خود»شده؛ و در آنجا در زير دستهاي
نوازشگر او آرام گرفتم واز دستهاي عزيز او شراب و طعام خوردم» .ميخواهم چه چيز
را بيان کنم؟ حالت روحي را که از همه اين مكتبها و درگيريها و همه اين راهها و
پيچ و خمها ـ از همه اينها ـ گذشته ،و بعد به يك روحانيتي ،روحي ،معنايي و نوري
رسيده ،و درآنجا ميخواهد آن آرامش روحي و آن رهايي مطلق و آن سيرابي و
رضايت فكريش را نشان بدهد؛ با اين صورت که «من در زير دستهاي نوازشگر او سر
نهادم و از دستها عزيز او ،که مرا نوازش ميکرد ،طعام و شراب نوشيدم» .خوب ،قرآن
هم همين را ميگويد :عند ربهم يرزقون :کساني که زندگي ماديشان را و همه طعام و
منافع ماديشان را ،در راه خداوند و در راه کمال نفي ميکنند ،به پوچي نرسيدهاند و
کار عبثي نكردهاند( ،بلكه) اينها در زير دستهاي خداوند نوازش ميشوند و از دستهاي
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او دائماً لقمه لقمه غذا ميگيرند و او ،مثل يك مادر مهربان ،به دهان آنها ميکند .اين
تصويرها ،تصويرهاي عيني و واقعي نيست؛ تصويرهاي معنوي است؛ استخدام
تصويرهاي شناخته شده است براي آن سيرابي و آن اشباع معنوي ،که مجبور است به
صورت سيري و اشباع غذايي درآورد .
چون رابطه شهيد و خدا رابطهاي است که در رابطههاي ما شبيه نداردو نميشود
بيانش کرد ،ناچار آن را به صورت پاکترين و عزيزترين و مهربانانهترين رابطهاي که
درزندگي ما وجود دارد ،براي بيان رابطه شهيدي که ،بعد از شهادتش ،در برابر خدا
قرار گرفته ،به استخدام درمي آورد .تمام تصويرهاي که در بهشت موعود وجود دارد،
به اين شكل است .هيچ کدامش واقعيت عيني ندارد؛ اگر داشته باشد که خيلي مبتذل
است! از اين مبتذلتر و مسخرهتر چيزي وجود ندارد! (چنان که داستان آدم هم همين
طوري است) به اين صورت که بيان ميکنيم ،من خوانده از آن حور ،از آن قصر ،از
آن نهر و ...چيزهاي ديگر ميفهمم ،و نيز از آن سايه طوبي که بر سر همه گسترده است
(و نشان ميدهد) که آنجا ،در زير چتري از حمايت خداوندي هستند« .سدره المنتهي»
نهايت کمال را ممكن براي طي انسان است ،آن را به صورت چه چيز درآورده است؟
سدره المنتهي را از اصطالح خود (چوپانان و باديه نشينان) گرفته اند :اگر در کوههاي
خشك مكه نگاه کنيد ،ميبينيد که گاهي درختهاي سدر در انتهاي قله نمايان است .آن
وقت راهها را به چه صورت به يكديگر آدرس ميداند؟ ميگفتند« :به آن سدر اول که
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رسيدي به پيچ دست چپ» و يا مثالً «گوسفندهاي فالني ،نزديك درخت سدر دوم
است» (سدرهاي که درمكه است ،االن اسم دارد)« .به آن سدر پنجم که ميرسي ،از
اين ور که ميآيي به گوسفندهاي فالني يا به قبيله فالني ميرسي» (راه را نشان
ميدهد)« .سدره المنتهي» ،يعني آن درخت سدري که آخر آخر راه کوهستاني است
که ديگر به قله کوه ميرسد؛ باالتر ديگر چيزي نيست .هنر همين است .اصالً زيباترين
هنرمندي بيان همين است ،و عاليترين فيلم سازان و کارگردانان و عاليترين
نويسندهها و شعراي امروز ما ،اگر بخواهند زيباترين و ظريفترين و نوترين و
بديعترين مفاهيم و احساسها را بيان کنند ،هنرشان اين است که از اين تصويرها براي
بيان آن مفاهيم غير قابل تصوير استفاده و استخدام کنند .
يكي از مستمعين ـ ...مثل الجنه التي و عدالمتقون فيها انهار من ماء غير اسن و انهار
من لبن لم يتغير طعمه... 1
دکتر ـ ميخواهد چكار کند؟ ميخواهد باز به اين «بابا» بفهماند که اين شير که
ميگويم شير پاستوريزه نيست ،يك نوع شير ديگر است؛ اين شراب ،شرابي نيست که
مستي ميآورد؛ اين که شراب ميگويم ،به خاطر اين است که کلمهاي ديگر ندارم به

 . 1داستان بهشتى که به تقواپيشگان وعده داده شده اين است که در آن نهرهايى از آبى است که نمى گندد (و نهرهايى
از شيرى است که طعمش تغيير نمى کند… ،سوره  44آيه ( .15بنياد)
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تو بگويم .مجبور است يك تصوير مادي را بياورد؛ بعد براي اينكه خود آن تصوير
مادي معايب و نقصهايي دارد ،به صورت يك جمله اضافي آن را استثناء ميکند .
(فرض کنيد) يك نفر به خاطر عشق ،عشق به خدا ،عشق به معشوق ،عشق به هر
کسي و به هر چيزي يك حالت غير طبيعي دارد و آن حالت معمولي را ،که بنشيند،
برود و صحبت کند و ، ...از دست داده ،يك شور و شوق و اشتياق و رنج و تب و تاب
و ناآرامي شديد دارد ،که اصالً زندگيش را متالشي کرده .ميخواهيم حالت او را بيان
کنيم؛ کلمه نداريم؛ مجبوريم بگوييم «او از شراب عشق مست است» .آقا ،عشق ،شراب
نيست! شراب مادهاي است که در شيشه ميکنند و ميخورند .عشق يك حالت روحي
است ،ولي من براي آن حالت روحي کلمهاي ندارم که بيان کنم؛ آن تب و تاب و
جوش و خروش هايش را مجبورم به آدمي تشبيه کنم که مست است؛ حتي حالت
عرفاني يك عارف را در برابر خدا ،ناچارم به حالت التي تشبيه کنم که در خيابان
مشروب خورده و ديگر هيچ چيز حاليش نيست .چرا؟ براي اينكه شبيهترين تصويري
که آن حالت را بيان ميکند ،اين است ،با اين که اصالً با هم متضادند :اين يك حالت
انحطاطي ضد عقلي مبتذل است ،و آن حالت ماوراء عقلي متعالي و کمالي انسان است؛
اما چون ظاهرش کمي شبيه است ،من براي بيان آن ناچارم از اين کمك بگيرم؛ يعني
عرفان را به مستي ،توحيد را به شراب ،راه حق را به راه مستقيم (تشبيه کنم) .راه مستقيم
يعني چه؟ يعني جاده اتوبان! ولي آخر ،راه حق ،که حق پرستي باشد ،به جاده اتوبان چه
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ربطي دارد؟! آن ،سنگالخ و اين ،صاف است! اصالً ربطي به هم ندارند ،شباهت
ندارند ،اما چارهاي ندارم ،مجبورم (از اين تصاوير)کمك بگيرم .
يكي از کساني که روي اين مسئله کار کرده ،سيد قطب است ،و به نظر من بهترين
کارهايي که کرده همين است .البته او به ادبيات امروز دنيا خيلي آگاه نبوده (البته نسبت
به مذهبيهاي ما خيلي جلو است :و اقالً سبكها را ميشناسد ،بيش و کم به هنر امروز
و ...آشنا است يا ،)* ...ولي همين که به اين مسئله توجه کرده و «ايماژ» سازي و تصوير
سازي هنري و شاعرانه از صحنهها و حاالت روحي و معنوي انسان کرده است ،خودش
خيلي عالي است .
سبكي هست که به نظر من نوترين و مدرنترين سبك در نويسندگي ،شعر ،تئاتر،
فيلم و ...است و خيلي عالي است (در عاليترين تئاترهاي دنيا «به کار ميرود» و البته
فقط براي گروهي خاص از زبده و ...نشان ميدهند) ،و آن تجسم «ايده» است؛ حج
بهترين نمونه چنين کاري است ،که همه ايدههاي لطيف و عالي فلسفي را به صورت
حرکات فيزيكي و مادي بيان ميکند .حج ،همهاش همين است( .سيدقطب) ميگويد:
از همان اول که ما وارد معرکه حج ميشويم ،تا آخرش که بيرون ميآييم ،يك لفظ
وجود ندارد ،مگر اينكه اورادي را براي خودتان انتخاب کنيد و هر چه دلتان ميخواهد
بگوييد! وگرنه الزم نيست؛ آنها جزء حج نيست ،مگر «لبيك» ،يك کلمه و يك شعار،
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و آن هم قبل از اينكه وارد صحنه شويم .تا وارد شديم ،مجبوريم خاموش باشيم؛ نه
اينكه ميتوانيم چيزي بگوييم( ،بلكه) اصالً گفتن جايز نيست ،بايد تا آخر کار به
سكوت بگذرد .ايده را فقط با حرکت مادي بيان کرده و اين ،عاليترين هنر است که
انسان دارد .مثالً عشق را به صورت حرکت دوري ،تالش مادي را به صورت يك
حرکت نوساني پوچ و بيهدف و سرگردان ،آگاهي را به صورت فرار از آنجايي که
هستي و از موضعي که هستي ،به آخرين مرحلهاي که امكان گريز هست؛ يعني فاصله
جهل و آگاهي ،دورترين فاصلهاي که ممكن است وجود داشته باشد .و در حج ،دو
نقطهاي که بيشتر از همه (نقاط) از يكديگر فاصله دارند ،يكي عرفات است و يكي مكه
ـ کعبه ـ است .از مكه شروع ميکنند و به آخرين و دورترين منزل ،که  35کيلومتر راه
است .ميروند (دورترين نقطه را براي آگاهي گذاشته) .آن وقت ،از آگاهي ،حرکت
انسان که به طرف خداست ،باز از عرفات به طرف کعبه است .بعد تكامل انسان ،که
بعد از آگاهي علمي به شور و فهم انساني ميرسد ،آمدن به مشعر است و بعد از آنجا
به ايدهآل و عشق و مرحله ايثار خويش و کندن از عزيزترين چيزهاي خودش ميرسد،
که به صورت «مني» بيان ميکند .مبارزه با آن سه مفهوم ضد انساني را به صورت ريگ
زدن به سه مجسمه بيان ميکند ،يا تسليم را به صورت سر تراشيدن بيان ميکند .اينها
همه تجسم مادي ايده معنوي است .
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...اخيراً که اسالم اين طور از نظر علمي و سياس و ايدئولوژيك مطرح شده ،خيلي
آگاهيهاي تازه و توجههاي تازه به ما داده است .من وقتي که از آنجا بيرون آمدم ،هر
چه ميخواستم چيز بنويسم ،فكر ميکردم ديگر خالي شدهام و چنتهام ديگر ته کشيده!
و هيچ وقت آن قدر احمقانه غرور نداشتم که بگويم «همه حرفهايي که بوده ،من زده
ام»؛ آدم بايد خيلي احمق باشد! من هيچ وقت به آن مرحله از حماقت نرسيدهام ،ولي به
آن مرحله رسيده بودم که (بگويم)« :من ديگر آن قدرت سازندگي ايده و کشف
انديشه و حرف تازه داشتن را از دست دادهام ،و خالصه ،آنچه که به ذهن من
ميرسيده انجام شده و گفته شده (احساس خالي بودن به من دست داده بود)» .بعد فكر
ميکردم که کاري که بايد داشته باشم ،اين است که همانهايي را که تاکنون گفتهام،
تدوين کنم ،تصحيح کنم ،تكميل کنم و درست کنم و به صورت بهتر و کاملتري
دربياورم .
ولي از حمالتي که اخيراً ،خيلي هوشيارانه و آگاهانه و عادالنه و عميق (صورت
گرفت) .1خيلي دردم گرفت .ديگر از اين دردناكتر ضربهاي نبود ،ياالاقل در زندگي

 . 1آدم گاهى به دشمن بارك اهلل مى گويد ،وقتى دشمن خيلى عالى تير مىاندازد ،به طورى کهدرست به همان نشان
مىخورد و به قلب مى خورد ،آدم به قول عربها مى گويد :و شلت يده( .يعنى دستت شل شود!) به اين مى گويند :ذم بما
يشبه المدح يا مدح بما يشبه الدم .ما االن هم مى گوييم :پدرسوخته…! داريم تعريف مى کنيم ،ولى به اين صورت اين
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من نبوده است :از بهترين پايگاه و از بهترين زاويه تير و از بهترين * ...اين باعث
هوشياري بيشتر آدم هم ميشود .و دشمن که هر چه قويتر باشد ،هوشيارتر است ،در
درگيري آن طرف را هم هوشيار ميکند .االن دستگاهها مقداري از هوشياريها و
پيشرفت هايشان در کار را مديون مبارزه مخالفينشان هستند؛ اگر اين مبارزه نبود ،ما هم
به همان صورت زمان «شاه شهيد» عمل ميکرديم .حاال که هوشيارتر شده و علميتر
کار ميکند ،به خاطر درسي است که از مبارزه مخالف آموخته است ،از دشمن خيلي
بايد آموخت .برخالف پارسال احساس ميکنم که خيلي حرف تازه و مسائل فوريتر،
حياتي تر ،ريشه دارتر ،باالتر ،عاليتر ،عميق و خيلي خيلي حساستر وجود دارد ،که دير
و زودش خيلي فرق ميکند و دامنهاش خيلي وسيعتر است.
مبارزه با «بت» ارتجاع
مبارزه ما تاکنون مبارزه با ارتجاع بود ،آنها در برابر ما ايستاده بودند .فكر ميکنم با
موفقيت از آنجا رد شدهايم .اين طور نيست؟ نه واقعاً؟ * ...دليلش اين است که ديگر
هيچ نيستند .يعني از اول هم چيزي نبودند؛ فقط قدرت بودند ،واال عمق و غناي

فحش عالمت ستايش است :عجب حرام زاده اى است! يعنى خيلى باهوش است .اين مدح بما يشبه الذم مدحى است که
شبيه به ذم است اى دستت بشكند معنى اش اين است که (اين معنى اش است) که عجب ضرب دستى نشان مى دهى ،خيلى
عالى است ولى از آن طرف خوبى اش اين است که در عين حال آدم به دفاع تحريك مى شود.
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فرهنگي و فكري نداشتند؛ فقط يك نيروي زياد و قوي و تأثير روي مردم و ...داشتند،
و يكي هم يك نوع هراس ماليخوليايي و خيالي بود که ما را گرفته بود؛ مثل هراسي که
هالکوخان از خليفه داشت :گفتند«:آقا ،اين خليفه خداست؛ اگر او را بكشيد ممكن
است آسمان زمين بشود و زمين آسمان؛ زلزله ميشود ،بادهاي سرخ و سبز ميآيد» ...
(هالکوخان) کمي در فكر رفت که «نكند اين خليفه خدا باشد و اگر بكشمش تبديل به
سنگ شوم»! (مغولها خيلي خرافي اند) .بعد (خواجه نصيرالدين طوسي) گفت :در
نمدش ميکنيم و ميماليمش؛ اگر ديديم اوضاع قدري ناجور شد ،فوري ولش ميکنيم
و ميآوريمش و روي تخت مينشانيمش وتر و خشكش ميکنيم و دستش را ميبوسيم
و «غلط کرديم» (مي گوييم) ـ خوب ،راهش باز است ـ و اگر ديديم عالم تكان نخورد،
باز هم ميماليم! بعد ماليده شد و هيچ طوري هم نشد !
بعضي ترسهاي سنتي و موهوم وجود دارد هيچ کس جرأت نميکند حرفي بزند؛
اگر کسي جرأت کند ،ميبيند که طبل به اين گندگي ،با اين همه سرو صدا پوست
بزغاله بود ،که اگر انگشتش بزني ،سوراخ ميشود و از سروصدا ميافتد .
(قبيله) ثقيف نزد پيغمبر آمده بودند .قبيله ثقيف متعصبترين قبايل عرب هستند.
اينها ديگر آخر کار ،بعد از فتح مكه ،آمدند و به پيغمبر پيوستند .ماه رمضان بود؛
نمايندگان اينها ـ که مسلمان شده بودند ـ به مسجد پيغمبر آمده بودند و در يك گوشه
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مسجد زندگي ميکردند و روزه ميگرفتند( ،يعني) همان سال که مسلمان شده بودند،
شروع به روزه گرفتن هم کردند .آدمهاي متعصب از آن طرفش هم که ميافتند خوب
ميشوند! 1اينها به قدري متعصب بودند که وقتي بالل ميآمد و ميگفت «اذان شده»
(بالل در مسجد اذان ميگفت) ،يعني «روزه تان را بخوريد» ،و ميديدند که همه
مسلمانان (روزه شان) را باز کردهاند ،اين تازه مسلمانان ثقيف ،که ده روز چانه زده
بودند تا بتشان را نجات دهند ،به بالل ميگفتند «نخير ،قبول نيست؛ به خانه پيغمبر برو و
ببين اگر او دارد ميخورد به ما بگو؛ و گرنه ما به اذان تو روزه هايمان را باز نميکنيم»؛
او ميرفت و ميديد که پيغمبر ميخورد .ميآمد و ميگفت «بله ،پيغمبر دارد غذا
ميخورد»؛ آن وقت آنها باز ميکردند .اينها که اين طور روزه ميگيرند و متعصباند،
وقتي که ميخواستند نزد پيغمبر بروند ،پيغمبر يك نماينده برايشان گذاشت و وضعشان
را مرتب کرد و قانوني برايشان نوشت و آنها هم چند شرط گذاشتند که پيغمبر ديگر
نپذيرفت :يكي اينكه «نماز را بردار ،براي اينكه قبيله محترمي هستيم و اگر سرمان را
روي زمين بگذاريم و دممان را به هوا کنيم ،حالت مستهجني است و دوست نداريم؛
جانمان را حاضريم به خدا بدهيم ،اما اين کار مال برده هاست و خوب نيست!» .پيغمبر

 . 1بهتر از آدمهاى بى تعصب هستند که اگر از آن طرف بيفتند هيچ اند و از اين طرف هم هيچ اند در حق و باطل هم
اگر باشند فرق نمى کنند! آخر ماشينى که راه نمى رود ،چه در جاده باشد چه در بى راهه فرقى ندارد!
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ميگفت «اصالً به خاطر اينكه کار برده هاست ،من روي آن تكيه دارم ،منتها اربابش
فرق دارد حتماً اين کار را بكنيد» .بعد قبول کردند و گفتند «خواهش ميکنيم اين بت
ما را دست نزنيد .عادت کرده ايم .خانمها ،بچهها ،پيرمردها و آدمهاي متعصب حاضر
نيستند قبول کنند که بتشان شكسته شود» .پيغمبر قبول نكرد .وقتي که ديدند پيغمبر
حاضر نميشود و هيچ امتيازي به آنها بدهد ،چون مسلمان هم شده بودند ،ناچار
شدند(قبول کنند ،ولي) گفتند «پس اجازه بده ما خودمان نشكنيم» .اين خيلي مهم است.
آنها ميدانستند که اين ،بت است( ،چون) موحد شده بودند و روزه ميگرفتند؛ (اما
گفتند) «ما نشكنيم ،يكي دو نفر ديگر بفرستيد که بشكند» .هوشياري پيغمبر و جامعه
شناسيش را نگاه کنيد :به هر حال اين بت ،غير از اينكه خداي اينهاست ،مظهر حيثيت
قبيله ثقيف هم هست (از نظر حيثيت پرچم اوست) و بايد خودش بشكند .پيغمبر اصرار
داشت «خودتان بشكنيد ،که خدايتان را به دست خودتان شكسته باشيد تا به شرافتتان
صدمه نخورد» .اينها گفتند «دلمان نميآيد بشكنيم؛ نه نميتوانيم و عاجزيم؛ از نظر
روحي نميتوانيم ،و هيچ کس هم اينجا نيست که بشكند» .پيغمبر قبول کرد ،ولي نيامد
يكي از اصحابش را بفرستد که بشكند؛ آمد و دنبال دو نفر گشت ،که از قبيله ثقيف
نباشند ،تا بتوانند بت را بشكنند ،اما کساني باشند که وقتي بت ثقيف را ميشكنند،
وجدان و حيثيت اجتماعي قبيله ثقيف لكه دار و جريحه دار نشود که «فالن قبيله آمد و
بت ما را شكست» (اينها مسائلي است که ما امروز نميفهميم ولي آن موقع خيلي مهم
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بود) .پيغمبر ميآيد و ابوسفيان و مغيره را انتخاب ميکند که «شما برويد» .علتش اين
است که ابوسفيان و مغيره دوستان خيلي صميمي مردم ثفيف بودند واز نظر ثقيفيها
محترم و با شخصيت بودند و اگر آنها ميآمدند و بت اينها را ميشكستند ،اهانت
حساب نميشد( ،چون) از قبيله پستي نيامده بودند که بت آنها را بشكند .اصالً آنها
خودشان «بت» بودند« :اينها خودشان بت خودشان را شكستهاند و اگر بت ما را بشكنند،
براي ما خيلي کسرشأن نيست»! ثانياً به آنها وابسته بودند ـ يعني وصلت کار بودند ـ زن
و مادر مغيره ثقيفي بودند و ابوسفيان هم به آنها از قديم هم پيمان بود ،هم پيمان« ،پل»
قبيله به حساب ميآيد و اصالً خويشاوند است و آنها رفتند و شكستند و اينها تماشا
کردند و بعضيها هم دلشان نيامد!
گاه ميبينيم که همه احساس ميکنند يك چيزي بت است ،ولي جرأت اينكه تير را
بردارند و آن را بزنند ،ندارند و به خاطر همين ضعف مدتها بت« ،بت» ميماند ،علي
رغم افكار عمومي وبا اينكه همه فهميدهاند که ديگر اين ارزشش را از دست داده و
نقشي ندارد؛ ولي جرأت اين را که نفي کنند ندارند .
وقتي ابوذر و انيس با هم سر تغيير مذهب صحبت ميکنند و ابوذر ميگويد «بايد
اينها را ول کنيد» ،دست آخر انيس که ديگر نميتواند جواب برادرش را بدهد،
ميگويد «ابوذر ،دين لباس نيست که وقتي کهنه شد ،دور بيندازي» .ابوذر ميگويد
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«نخير ،وقتي احساس کردي کهنه است و به درد نميخورد ،به همان سادگي لباس بايد
دورش بيندازي» ،جرأت فكري غير از روشني فكر است !
همين «بحار االنوار» مجلسي را در نظر بگيريد :شك نيست که از همان زمان خود
مجلسي عده زيادي از علماء با او مخالف بودند و اين را دربار بر علماء تحميل کرد.
تاريخ صفوي که ،در همان زمانها از مجلسي تعريف مينويسد ،ميگويد«اعلم علما و
افقه و اتقي آقا جمال بود ،اما طغري مالباشي از طرف دربار همايوني براي ميرزا محمد
باقر شرف صدور يافت» .ما امروز معني اين حرف را خيلي خوب ميفهميم که يعني
چه و اوضاع چه بوده؛ حاال نميگيرد( ،ولي) آن وقتها ميگرفت؛ حاال هر چه مال باشي
صادر کنند ،کسي گوش نميدهد؛ مردم همان مالي خودشان را دارند و دنبال «آقا
جمال» ميروند! اما آن موقع ميگرفت .پول و امكانات و قدرت و ...همه با هم دست
دستگاه بود و مردم فاقد همه چيز بودند .بنابراين وقتي که همه مساجد و مدرسهها و ...
دست مال محمدباقر ميافتاد او هم وقتي کتابش را مينوشت به همه تحميل ميکرد و
کسي جرأت نداشت (چيزي بگويد)« .آقا جمال» که ميخواست کتابش را بنويسد،
مثل االن نبود که پلي کپي کند ،ضبط کند ،به خارج بفرستد؛ يك نسخه مينوشت و
ميگذاشت زير سرش و بعد نابود ميشد .خود ما يادمان هست که وقتي در مجلسي
مينشستيم ،علماء بزرگ ما صدها بار ميگفتند «اين بحاراالنوار حرفهاي خيلي ناجور
دارد ،روايات کفر دارد ،روايات انحرافي و جعلي دارد؛ بايد تالش کنيم يك جوري
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تصحيح کنيم و حك و اصالحش کنيم» .بعضيها ميگفتند «اين را نبايد به دست
روضه خوانها و منبريها داد ،که از روي آن هر چه ميخواهند نقل کنند :براي يك عده
محقق خوب است که بتوانند بدوخوبش را تميز بدهند» .خود همينها عالمت اين بود
که اين کتاب و اين آدم در افكار عده زيادي از روشنفكرها سقوط کرده ،اما در منبر و
در نوشته رسمي و در افكار عمومي کسي به آن حمله نميکرد .من همين موضوع را
در «تشيع علوي و تشيع صفوي» اعالم کردم .بعد يكي از آقايان علماء که واقعاً به تقوي
و شعور و سواد و شخصيت و شرافتش ايمان مطلق دارم ،با دستپاچگي ،و خيلي مفصل،
به ديدن من آمد( ،چون وقتي که) «تشيع علوي و تشيع صفوي» را خواندم ،حدس زد
که پاي مجلسيها به ميان ميآيد و او را در برابر تشيع علوي قرار ميدهند و حتماً به
مجلسي حمله ميکنند و اين حمله ديگر فاجعه است! تمام بدن اين پيرمرد ميلرزيد ،و
با اينكه خودش روشنفكر و مخالف با او و همفكر ما بود( ،مي ترسيد که) «بعد ديگر از
لحاظ افكار عمومي چه ميشود؟! افكار عمومي ميگويند که مجلسي ما هم که اين
طور بود ،پس ديگر شيعه چه دارد بگويد؟! اگر بحار هم که دائره المعارف شيعه است
و سيصد سال کتاب هم بوده ،و همه وقتي که از بحار« ،قال محمد باقر مجلسي»
ميگفتند مثل اين بود که «قال امام باقر» گفتهاند ،قابل اعتماد نباشد ،از يك طرف مردم
دينشان از بين ميرود ،و از طرف ديگر وقتي که آن عده مذهبيهاي مجلسي وار پرچم
را برمي دارند ،ديگر کسي جلودارشان نيست» .واقعاً پيرمرد بدنش ميلرزيد .من چقدر
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

242

ايدئولوژي 5

دلم ميخواست که به حرفش گوش کنم ،ولي نميشد! بعد که آن حادثه تمام شد و
آن هياهو و ...خوابيد ،االن ديگر طبيعي شده و آن بت و آن طبل شكسته شده:
(مجلسي) ديگر امام سيزدهم نيست ،يك آخوند درباري زمان کثيفترين سلطان ـ که
شاه سلطان حسين باشد ـ است .
بعضي به قدري مقدس ميشوند که ضعفها و عيب هايشان را اصالً کسي نميبيند؛
حاال به تازگي ميبينند .هيچ کس فكر ميکرد که مجلسي در مقدمه کتابهايش پنج
شش صفحه ستايشهايي از سلطان حسين بكند که او را تا خدا باال ببرد و بعد ،از اينكه
شمشيرش ،هر کسي را که انديشه مخالفي را در مغز و خيال بپروراند ،از دم تيغ آفتاب
ميگذراند (يك آخوند ،شاه را به خاطر اينكه مخالفينش را ميکشد ،ستايش
ميکند!) ،او را به صولت رستم و حكمت لقمان و ...برساند؟! اين ،در مقدمه
«زادالمعاد» است؛ من که فكر ميکردم که اگر بگويم کسي باور نميکند ،عين همان
مقدمه را که تصحيح شده ،فتوکپي کردم؛ واال ميگفتند «از خودش درآورده»! واقعاً
هم هيچ کسي باور نميکرد تا اين حد کثيف باشد .حتي چند از روايات آن را خود
حسينيه سانسور کرد و بعد ديديم پنج ورق آن نيست و (کتاب) سانسور شده بيرون
آمد .بعد من باز جدا گانه رفتم و کس ديگري را ديدم ،تا اينكه آن پنج صفحه را
بازسازي کرد و آن پنج صفحه به همه جداگانه داده شد .
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

249

ايدئولوژي 5

...من يك بار نوار آقاي کافي را شنيدم :فحشهاي عجيب و توهينهاي
وحشتناك همراه با تحريفها و (معرکه گيريهاي) مراسم روضه خواني که «مردم از
دست رفتند ،علي فالن شد و » ...مريدهاي آقاي کافي غير از مريدهاي ما بودند:
مشتريهاي ما چند شاگرد و دانش آموز عينكي و الغر با دو تا جزوه زير بغل بودند،
ولي مشتريهاي او ماشاءاهلل همه از آنهايي بودند که به قولي ،ده نفر مثل دانشجويان ما
را «انفيه» ميکرند :از آن «بابا شمل»هاي تهران ،که اصطالحاتشان ـ مثالً ـ اين است که
«ديگر عرقش را گذاشته کنار؛ ديگر چاقو برنمي دارد !» ...از ماها مثالً کسي (قبالً)
مارکسيست بوده و حاال مسلمان شده( ،ولي) از آنها «حاال ديگر عرق و ورقش را کنار
گذاشته و ديگر چاقو برنميدارد بيايد وسط خيابان»! معلوم است که تيپشان چيست !دو
نفر از اينها اگر ميآمدند ،تمام ارشاد را «درب و داغان» ميکردند .اينها با آقاي کافي،
که آن حرفها را ميزد ،ايمان داشتند« :علي را از بين برد ،فاطمه را از بين برد ،خاندان
علي را از بين برد ،واليت علي را از مردم گرفت و !» ...خيانتهاي به اين بزرگي!
خوب ،اينها روحاً بايد اين فكر در ذهنشان بيايد که «او کجاست که بروند و پدرش را
در بياورند! مگر او کيست؟ نه دولت آمريكاست ،نه دولت شوروي ،نه بمب اتم دارد،
يك معلم است و اسلحهاش يك خودکار است» ،خوب ،اين روحيه را بايد داشته
باشند( ،که وقتي آن حرفها زده ميشود) ،همهشان دستمالهايشان را درآورند و گريه
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کنند! چيز خيلي عجيبي است! من فهميدم که هيچ خبري نيست و چيز بيخودي
ميگويند !
همين «ابوذر» (را که ميخواستيم روي صحنه بيارويم ،ميگفتند) «تئاتر در ارشاد؟!
اين ديگر نميشود!» (به قول يك سبزواري که درباره گوجه فرنگي ميگفت« :با عرق
خوري و ورق بازي و ...ساختيم ،ولي با گوجه ارمني ديگر آبگوشت نميشود)!» ...
تئاتر ،آن هم در محراب! بعد که مخالفتها خيلي شديد شد ،حتي صميميترين رفقا
فرار کردند! من هم مثل مذاکرات «کيسينجري» ،از اول با شدت و در اوج بدي و ...
مطرح کردم و رويش پافشاري کردم ،که اگر در آخر «طرف» بگويد «اقالً اين چيزش
را حذف کنيد ،» ...و من در آخر بگويم «خيلي خوب» ،او ديگر به اصلش راضي شود!
اما اگر از اول به او امتياز ميدادم ،با اصلش مخالفت ميکرد .من گفتم «مي خواهيم با
موسيقي بگذاريم» و همه تمرينها را هم با موزيك انجام داديم ،اينها ديگر تحمل
نكردند وگفتند که «اگر صداي موزيك بيايد ،مردم ميگويند اينجا شكوفه نو است!».
بعد آقاي بالغي که از همه نسبت به من صميميتر بود و هست و واقعاً همه هستياش را
در راه دفاع از وجهه من گذاشته ،و (آدمي) حق پرست و آزاديخواه است ،آمد و
گفت« :اين ديگر نميشود ،هر روز يك کار ميکني و ما دائماً داريم درستش
ميکنيم ،هنوز اين کار تمام نشده ،يك کار ديگر! اقالً بگذار کمي نفس بكشيم!» بعد
گفتند «فالني اگر ما را ميخواهد ،بايد «ابوذر» را جمع کند ،يا اگر ابوذر را ميخواهد
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بگذارد ،ما ديگر خداحافظي ميکنيم» و به خانهشان رفتند! من گفتم «راه سومي هم
وجود دارد ،و آن اين است که (اول) ابوذر را ميگذاريم و بعد هر دوي ما ـ من و
ابوذر ـ ميرويم و ارشاد مال شما باشد که هر کاريش خواستيد بكنيد! من ديگر
آرزويي غير از همين کار در زندگيم ندارم» .همه رفتند ،حتي آقاي ميناچي هم که
مسئول آنجاست و همه کاره است و خيلي هم طرف (ما را ميگرفت) ،به مشهد آمد
که نباشد .بعد که اعالم کرديم ،ديگر تلفن پشت تلفن که «آتش ميزنيم ،ميسوزانيم،
ميکشيم ،بمب ميگذاريم .» ...البته اين احتمال هم بود که عده ديگري بمب بگذارند
و گردن اين «الت و لوت»ها بيندازند ـ آن هم ممكن بود ـ؛ حتي نامهها و ...هم زياد
بود .ولي من ميدانستم که غيرت ندارند و دروغ ميگويند .آدمي که ميخواهد اين
کارها را بكند ،دستمالش را در نميآورد گريه کند و نفرين کند که «الهي جوان مرگ
شود ،الهي سكته کند ،الهي از کوه حرا بيفتد پايين و بميرد! . » ...
روز دوشنبه برنامه شروع شد ،و همه تمهيدات و تهديدات و مقدمه چينيها براي
روز دوشنبه بود .همان روز يك ربع بيست دقيقه مانده به شروع برنامه تلفن کردند که
طرف خانم ها بمب گذاشتهاند و تا پنج دقيقه ديگر منفجر ميشود .باز بالفاصله (تلفن
ديگر) ،که زير خود سن يك بمب گذاشته شده و تا هفت دقيقه ديگر منفجر ميشود
(زير سن را خالي کرده بودند ،براي اينكه پروژکتورها و ...را بگذارند .آنجا هم خيلي
چوب بندي و تاريك و ...بود و ممكن بود آنجا چيزي بگذارند) .من ديدم که اگر
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بگويم «بمب گذاشتهاند و خانمها و آقايان تشريف ببرند بيرون» ،چه باشد و چه نباشد،
آنها به هدفشان رسيدهاند .من گوشي را گذاشتم و به رفقا ،از ترس اينكه ضعف کنند و
دست و پايشان را گم کنند ،هيچ نگفتم .شب پيش از آن وقتي که ابوذر به اوج خودش
رسيده بود و ديدم که خيلي مشكل است ،رفتم به همان بچهها که ابوذر را کار
ميکردند و تمرينها يشان به آخر رسيده بود ،گفتم* ...
توطئههاي رنگارنگ بر عليه اسالم انقالبي
( ... 1امروز اسالم در همه جا از غرب گرفته تا) مرز چين و فليپين به صورت يك
حرکت انقالبي و يك ايدئولوژي مترقي ،يك حرکت ،آگاهي ،مسئوليت و ...ايجاد
کرده ،نيرو ايجاد کرده ،مقاومت ايجاد کرده ،درصحنه بين المللي وجودش حس
ميشود ،و در اين سازشها ،محاسبهها و معامالت ،که ابرقدرتها با هم ميکنند،
مجبورند برايش حسابي باز کنند ،چرا که هست .قبالً  455ميليون رأس مسلمان وجود
داشته ،اما اسالم وجود نداشت ،همه چيز را ،حتي ده تا روشنفكر را به حساب
ميآوردند ،اما ميليونها مسلمان را به حساب نميآوردند ،براي اينكه وجود نداشت.
ولي حاال وجود پيدا کرده (بحث وجودي هم همين است ،بحث اگزيستانسياليسم اين

 . 1در چند نسخه نوارى که در دسترس بود و بررسى شد ،اين قسمت ضبط نشده است( .بنياد)
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است) .و خود به خود درگيريها ديگر در سطح محدود فكري فالن مال و فالن مرجع و
فالن دسته و فالن هيئت و ...نيست ،در سطح ايدئولوژيها و در سطح قدرتها و در
سطح توطئههاي فكري جهاني است .شك نيست که حاال ديگر مثل جزوه آقاي فالن
نيست که بنشينيم و بخوانيم و بخنديم ،و در نظر ما فقط به عنوان کارفكاهي جلوه کند.
حاال مبارزات عليه اسالم مسائلي است که بايد با دقت علمي و هوشياري کشفش کرد.
ديگر دامي که انداختهاند ،ديده نميشود و هزاران خط نامرئي و مرئي به يكديگر
وصلش ميکند و بايد ديد و سرو تهش چيست و قضيه چيست تا اينكه حتي پنج دقيقه
هم در آن نيفتيم .
ولي من از يك چيز خيلي خوشحال شدهام که اغلب روشنفكرهاي غير مذهبي
معموالً به ما حمله ميکردند که چرا شما در اين دنيايي که استعمار ،استثمار،
تضادطبقاتي ،مسئله سوسياليسم ،مسئله سرمايه داري ،مسئله مدرنيسم و ...مطرح است و
زندگي ملتها و کشورهاي دنياي سوم و ...مطرح است ،به دنبال اثبات امام زمان و روح
و امامت و جن و اينكه «خدا هست يا خدا نيست»« ،جبر است يا اختيار است» و ...رفته
اند؟ حاال خيلي عجيب است :از وقتي که اسالم آن حرفها را ول کرده و چسبيده به
اينكه مذهب را از طريق زندگي ،وضع موجود ،نظام اجتماعي و مسئوليت عملي و بر
اساس رفع مشكالتي که امروز انسان از آنها رنج ميبرد ،مطرح کند و مسئله اقتصاد،
مسئله سياست ،مسئله طبقات ،مسئله زندگي اجتماعي ،مسئله ارزشهاي اجتماعي ،مسئله
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مسئوليت فردي در اسالم امروز مطرح شده است ،آنها عقب نشسته اند؛ و اين نشان
ميدهد که اسالم در اين زمينه آن نارسايي اوليهاش را ،که به آن حمله ميکردند،
جبران کرده و تا آنجا جلو رفته که آن جناح عقب نشسته است ،و اکنون حتي از
آمريكا و اورپا بچهها دائماً سفارش ميکنند که «چيزي راجع به معاد بنويسيد» .خيلي
جالب است! و اين نشان ميدهد که بچههاي مخالف و روشنفكرهاي غير اسالمي ديگر
به نارساييهاي اجتماعي و سياسي و مسئوليت انساني و مسائل عيني و اجتماعي و ...کار
ندارند و به اسالم از آن جناحها حمله نميکنند و دوباره برگشتهاند و همان مسائلي
قديمي را که ما مطرح ميکرديم و آنها هميشه مسخره ميکردند و حمله ميکردند،
دوباره پيش کشيده اند؛ و اين نشان ميدهد که دانشجويان مذهبي در زندگي ،در
مسائل اجتماعي در مسائل اقتصادي و در مسائل زندگي عملي ،نه تنها پا به پاي
ايدئولوژي آنها آمدهاند ،بلكه جلوتر رفتهاند ،که او عقب نشسته و ديگر در آن مورد
درگيري نميکند (نمي گويد اين بهتر است يا آن) و باز چسبيده است که «معاد به چه
طريقي است؟ شبهه آکل و مأکول چه ميشود؟ و روز قيامت را از لحاظ فيزيكي اثبات
کن .روح به چه دليل وجود دارد؟ جنس وحي چيست؟ » ...اينها بحثهايي است که
هزاران سال پيش مطرح بود و بني عباس هم هميشه سر مردم و روشنفكران را به اين
چيزها بند ميکرد؛ به خاطر اينكه ميخواست مردم را از مسئله عدالت و امامت و
زندگي اجتماعي غافل کند .تو که روشنفكر مسئولي ،چرا يقه روشنفكرهايي را که
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االن در متن زندگي عملي دارند کار ميکنند ،گرفتهاي (و از آنها ميخواهي) که آن
مسائل ذهني را مطرح کنند؟! اين خودش يك موفقيت را نشان ميدهد ،و نشان ميدهد
که اسالم در سرزمينهايي که ميدان ترك تازي بيرقيب سوسياليستهاي مارکسيستي
بود ،و خود در آن غايب بود ،حضور پيدا کرده و آنجاها را اشغال کرده و حال به
مسائل فلسفي و کالمي و ...چسبيده .اين خودش موفقيت بزرگي است .يا اينكه وقتي
که ايدئولوژيهاي بزرگ و يا قدرتهاي بزرگ برايش حساب باز ميکنند و به آن حمله
ميکنند ،معلوم ميشود که در سطح جهاني وجود پيدا کرده و در سطح سياسي وجود
دارد ،که قدرتها دارند با آن درگير ميشوند و برايش شاخ و شانه ميکشند ،و حتي
همان قدرتها که قبالً به آن تكيه ميکردند ،حاال از آن فرار ميکنند و به «ديالكتيك»
تكيه ميکنند! و يا برعكس از لحاظ ايدئولوژي در صحنه پيكار انديشهها ،در سطح بين
المللي ،حضور دارد ،که ايدئولوژيها خودشان را مجهز کردهاند و به آن از لحاظ مبناي
فلسفي و کالمي و ...حمله ميکنند؛ با اينكه االن موقع اين کار نيست و براي اثبات
وحي و جبر و اختيار هميشه وقت وجود دارد ،و کاري نيست که امروز و فردا حل
شود ،و حل شدنش هم مسئلهاي را حل نميکند!
اين خودش هم خطر را و هم موفقيت را نشان ميدهد ،و اين دو ـ هم خطر و هم
موفقيت ـ با هم پيش ميرود :هر چه موفقيت بيشتر است ،خطر هم مسلماً بيشتر است؛
دامنه وسعت هر چه بيشتر ،دامنه توطئه عليه آن هم عميقتر است .حاال هوشيارانهترين
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تيرهاي علمي و فلسفي و مترقيترين توطئههاي فكري و کودتاهاي ايدئولوژيك بر
عليه او (عَلَم) ميشود .ديگر آن کتابهاي آقاي انصاري و منبر آقاي اعدادي و! ...
نيست .اين را که از همان اول هم ميدانستيم چيزي نيست :هارت و پورت و هياهو و! ...
تجربه فكري هم هميشه در دنيا نشان ميداده که موفقيت با اين نيروي کوچولو! است و
انحطاط و شكست مال آن قدرتهاي ارتجاعي است .آن ،يك چيز تجربه شده بود و
خيال من هم جمع بود .در اين صحنه جديد است که ما تجربه قديمي نداريم و ميزان
نشان دادن لياقت ،بايد سرنوشتمان را تعيين کند .
هر کدام از کلماتي که (مي خواهم بگويم) ،فقط در يك جمله معني ميکنم و
فكر نميکنم توضيح زياد الزم داشته باشد ،بخصوص که اين قسمتهاي بعدي،
قسمتهايي است که در نوشتههاي من به طور متفرق مطرح شده ،منتها جور شدن و جمع
شدنش مهم است .بنابراين مسئله خدا ،جهان ،توحيد ،خلق ،امر ،غيب و شهادت ،آيه و
سنت ،آدم ،خالفت ،جنت و ابليس مشخص شده است .
«و عصي آدم ربه» (آدم ربش را عصيان کرد) ،يعني ،يكي از اين آيات در اين
سيستم آيات جبري به انتخاب ،استقالل و اراده رسيد ،مثل خدا .يعني يك آيه از اين
آيات ،از جبر ،که به صورت فرمان ،آيه و سنت الهي بر همه آيات بار است ـ جبر
طبيعت ،جبر تاريخ ،جبر جامعه ،جبر فيزيولوژي (همه چيز جبر است؛ بنابراين از آنجا ما
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به جبر تاريخ هم ميرسيم و ناچار بايد جبر علمي را به صورت سنت و رابطه جبري که
بين آيات هست قبول کنيم) ـ ،به مرحله عصيان از اين سلسله جبري رسيده است .يعني
يك زنجير علت و معلول (وجود دارد ،به طوري) که وقتي کبريت ميزنيم ،جبراً
چوب ميسوزد؛ وقتي از چوب آتش به وجود آيد ،جبراً آب را گرم ميکند؛ وقتي
آب گرم شد ،جبراً سر کتري تكان ميخورد .اينها سلسله جبري است که هيچ کدام به
اختيار خودشان ،نميتوانند عمل نكنند .اين پنچ شش آيهاي که دنبال يكديگر ند ،يك
سلسه آيات جبري را ميرسانند و نشان ميدهند ،که هر کدام به اقتضاي وجودي
خودشان ،بدون اختيار خودشان ،عمل ميکنند ،يا معلول يك علت قبلي خودشان قرار
گرفتهاند .از درون اينها يك آيه بيرون آمده و ميتواند به صورت آزاد عمل کند ،و
چون ميتواند به صورت آزاد عمل کند ،ميتواند مسئول باشد و دايره مسئوليتش بر
اساس استعداد ذاتياش است ،که از ابليس و روح خدا ساخته شده .تا اينجا درست
روشن است؟
اين مفاهيم در قصه آدم هست :اعالم خالفت ،اعتراض فرشتگان به خلق آدم ،قرار
گرفتن آدم در بهشت ،تعليم اسماء از طرف خداوند به آدم و استنتاج خداوند به برتري
آدم به فرشتگان به دليل تعليم اسماء و «دانستن آدم چيزي را که فرشتگان نميدانند»؛
بنابراين امتياز ،امتياز علمي است ،علم است ،دانستن است ،دانستن «اسماء» .
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بعد مسجود واقع شدن آدم در ميان فرشتگان (مسجود فرشتگان قرار گرفتن آدم)،
مسئله شجره ممنوعه در جنت ،حوا ،ابليس ،خوردن (ميوه) شجره ممنوعه؛ بعد خشم
خداوند و هبوط آدم و حوا از جنت؛ و آغاز زندگي آدم در زمين به شكل کنوني
مادي ،پيدايش نوعي به نام «انسان ـ بشر» و شروع تاريخ .اينجا متأسفانه مسئله خيلي
پيچيده است ،يعني من تا کنون در داستان آدم در حدود صد و چند مسئله کشف و
طرح کردهام هر کدامشان ديگري را معني ميکنند و با هم هماهنگي منطقي دارند و
هر تكه ،يك معني براي خودش ندارد؛ و اين دليل درست بودن برداشت است .
...بنابراين آدم يك حيوان است مثل ديگر حيوانات و يك آيه است مثل ديگر آيه
ها .هيچ کدام مقدس يا غير مقدس نيستند؛ يك پديده مادي هستند؛ درست است؟ پس
هيچ اشكال و منافاتي ندارد که انسان را يك حيوان بدانيم يا يك بدتر و پستتر از
حيوان بدانيم .من اينجا نميخواهم داروين را اثبات کنم ،خودم عقيده به داروين ندارم،
اما به اين دليل قرآن مخالف داروين نيست .دقت کرديد چه ميخواهم بگويم؟ به هيچ
وجه نميخواهم نظريه داروين را ،که انسان از ميمون است ،اثبات کنم ،ولي به دليل
فلسفه آدم نظريه داروين رد نميشود ،چنان که اثبات هم نميشود؛ براي اينكه آن يك
نظريه علمي راجع به فيزيولوژي بدن انسان است و ما بحثي از فلسفه وجودي انسان
داريم .اينكه انسان معدهاش چيست ،رودهاش چيست و چانهاش چگونه است و ...ربطي
به بحث ارزشهايي که اينجا مطرح کردم ندارد .بحث از حقيقت استعدادهاي معنوي
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

259

ايدئولوژي 5

موجودي به نام انسان است .مسئله انسانشناسي است و انسان شناسي در فلسفه و
ايدئولوژي غير از انسان شناسي در علوم طبيعي است .بنابراين بحث را از اينجا شروع
ميکنيم :جمادات آياتي هستند که بعضي از اين آيات که در تكامل ،قدري حرکت،
نمو و حيات دارند ،گياه ميشوند و (وقتي که) قدري حرکت ارادي و غرايز پيدا
ميکنند ،حيوان ميشوند ،و اين حيوانات باز که تكامل پيدا ميکنند ،استخواندار
ميشوند ،پستاندار ميشوند و بچه دار ميشوند ـ اينها تكامل نوعي است .
يكي از اين حيوانات و از اين زندهها به مرحلهاي ميرسد که بتواند از جبر طبيعت،
که همه حيوانات محكوم آنند ،آزاد شوند و بتواند اراده خود را بر خالف همه
حيوانات ،که ارادهشان زاييده قوانين مادي و ناخودآگاه طبيعت است ،بر عوامل طبيعت
تحميل کند .بنابراين در طبيعت حيواني به وجود آمده که ميتواند طبيعت را بسازد،
طبيعت را عوض کند خودش را تغيير دهد و حتي صفاتي را که از طريق ارثي به او
رسيده عوض کند و حتي در برابر غرايز ،که نيروهايي هستند که ناخودآگاه و جبراً
حيوانات را به زندگي و حرکت هدايت ميکشانند ،بايستد .معلوم ميشود که چيز
تازهاي به وجود آمده .درست روشن است؟ يك مرتبه ميبينيم که دراين ترني که جبراً
روي ريل حرکت ميکند و نميتواند کوچكترين تغيير و حرکت و انحرافي از جاده
پيدا کند موتوري به وجود آمده يا يكي از واگونها در رفته که ميتواند به هر سو برود،
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برگردد ،راست برود ،چپ برود ،باال برود و اصالً برخالف ساختمان طبيعي خودش
عمل کند .
روزه مگر چيست؟ يك عصيان عليه خداست ،با آن زبان فلسفي که اسالم و قرآن
ميگويد .روزه عصيان در برابر خداوند است .خداوند ارادهاش را به صورت يك سنت
جبري ،که هشت ساعت يك مرتبه بايد غذا به معده و روده برسد ـ بر اين اساس ـ،
نهاده و همه موجودات زنده هم تابع اين قانون جبري هستند؛ اما ميبينيم که انسان
ميتواند در برابر اين نيروي جبري که ساختمان بدنياش اقتضا ميکند و جبراً
ميخواهد او را به خوردن بكشاند ،براساس نيروي ديگري ،که در درونش هست و
باالتر از اين کشش غريزي است بايستد ،درست روشن است؟
گوسفندان را نگاه کنيد :فقط بهار که ميشود ،غريزه جنسيشان عود ميکند و
تمام توليد نسلشان درهمان فصل است .فصل که تمام ميشود ،نزديكيشان تمام
ميشود .در موقعي که غريزه جنسيشان بروز ميکند ،جبراً همه به طرف جفتگيري
ميروند ،و در موقعي که به طور جبري غريزه جنسيشان فروکش ميکند ،جبراً به هيچ
وجه به طرف نزديكي نميروند و اعمال غريزه جنسي نميکنند؛ چون (ابتدا) عامل
کشش در آنها به وجود آمده و (سپس) عامل کشش در آنها از بين رفته است؛ عين
موتور ،که استارت که ميزني روشن ميشود و وقتي نميزني روشن نميشود .
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اما انسان را ميبينيم که اساساً تابع چنين نظام جبري نيست :گاه تا آخر عمرش اين
غريزهاي را که واقعاً در بدنش وجود دارد ،اعمال نميکند و سرکوب ميکند و در
برابر همه اين جذبهها ،کششها و دعوتهاي وجودي که دارد ،مقاومت و صبر ميکند،
و گاه غريزهاش را بيش از آنچه طبيعت ،براي توليد نسل ،در درون او نهاده اعمال
ميکند؛ غريزه جنسي براي چيست؟ براي تشكيل خانواده و توليد نسل است؛ ولي
ميبينيم که بيش از آنچه طبيعت نهاده ،به صورت يك اراده خارجي اعمال ميکنند.
تمام اينها عصيان در برابر خداوند است« :و عصي آدم ربه» يعني آن حيواني که
برخالف همه حيوانات بوده ،امكان عصيان عليه طبيعت ،قوانين تاريخ و قوانين جامعه را
دارد ،در حالي که همه حيوانات ديگر تابع صرفند (هر حيواني تابع صرف است؛ هر
حيواني تابع صرف قوانين مادي طبيعت و قوانين غريزي و ساختمان بدنياش است) .
قوانين طبيعت در جهانبيني ما چه بود؟ مگر جز اراده خداوند بود که در جهان به
صورت قانون مادي و قانون طبيعي ،در حيات ،در جماد ،در نبات ،درطبيعت ،در
منظومه و در هر ذره ،هر الكترون و هر اتم حاکم است؟ وقتي که موجودي از زير بار
اين قوانين خارج شود و آزادانه ـ به اراده شخصي و دروني خودش ـ عمل کند ،آيا
ميتوانيم بگوييم که ميتواند عليه قوانين طبيعت عصيان کند؟ بله .اگر قوانين طبيعت
تجلي اراده خداوند به صورت سنت است ،پس «وعصي آدم ربه» يعني آدم تنها حيواني
است که در برابر امر و سنت پرودگار که همه هستي را بر اساس قوانين موضوعه جبري
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ميچرخاند ،امكان سرکشي دارد؛ همچنان که کسي که خود کشي ميکند ،برعليه
قوانين طبيعت عصيان ميکند( ،چرا که) جبر طبيعت او را به طرف ادامه حيات
ميکشاند ،ولي او ميايستد و قطح ميکند ،شهادتي که انتخاب ميکند ،عصياني عليه
قانون طبيعت و جبر طبيعت است؛ روزه که ميگيرد ،عصياني عليه سنت خدايي و سنت
طبيعي است؛ و سم هم که ميخورد ،عصيان ميکند ،چون ساختمان وجودش براي سم
خوردن ساخته نشده ،و هيچ حيواني سم نميخورد و نميتواند بخورد ،نميتواند
تصميم بگيرد و خودکشي کند ـ امكان ندارد .اين است (انسان) ميتواند عصيان کند.
بنابراين «وعصي آدم ربه» (عصيان آدم در برابر خداوندگار ،صاحب حاکمش) يعني،
امكان سرکشي انسان از قوانين جيري ،يعني امكان سرکشي انسان از جبر .اين مسئله در
فلسفه تاريخ و در جامعهشناسي خيلي مهم است ،و آن اين است که ما در عين حال که
به جبر تاريخ ،جبر علمي طبيعت و جبر نظام اجتماعي و در انسان اعتقاد داريم ،به اراده
انسان که ميتواند اين جبر را تغيير دهد ،بشكند و عصيان کند نيز معتقديم .بنابراين
وقتي که خدا ميگويد «چنين بكن» ،به اين معنا نيست که خدا به آدم گفته که «از
شجره ممنوعه نخور» يا «به اين شجره ممنوعه نزديك نشو» .اين درست است که گفته
«التقربا هذه الشجره»( ،درست) همان طوري که به حيوان ميگويد «به اين گياه سمي
نزديك نشو» ،و همان طور که پرواز ما دو يا سه متر بيشتر از سطح زمين نيست و نيروي
جاذبه جبراً ما را به زمين چسبانده و نميتوانيم بيشتر پرواز بكنيم .اين جبر به صورت
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قول خداوند رفته به اينكه «نزديك نشو» و «نكن» در اين قصه بيان شده و آدم که بر
خالف اين امر خداوند رفته نزديك شده و خورده ،نشانه اين است که ،استعداد اين را
داشته که برخالف نظم جهاني ،که تجلي سنت و امر پروردگار است ،عمل کند ،از
اينجا مسئله اختيار انسان نه تنها در برابر قوانين طبيعي بلكه در برابر امر الهي و اراده الهي
هم استنباط ميشود .من نميفهمم که آنهايي که به جبر الهي معتقدند ،چگونه اين
داستان را در قرآن تفسير ميکنند که خدا ميگويد «وال تقربا هذه الشجره» (به اين
شجره نزديك نشو) و بعد ميگويد که «نزديك شد» .معلوم است که انسان ميتواند در
برابر اراده خدا از خودش انتخاب ديگري بكند ـ بديهي است .
عصيان چيست؟ اين نيرو ،اين آيه و اين پديده در برابر قوانين حاکم بر عالم يعني
امر خدا عصيان ميکند ،يعني يكي از اين حلقههاي زنجير عليت بيرون آمده ،و آزادانه
عمل ميکند .من هميشه ميگفتم که اين ميوه ممنوع به معني آگاهي است ،انسان تا
آگاهي پيدا ميکند و به ميزاني که آگاهي پيدا ميکند ،انسان است و ميتواند عصيان
کند ،و ارزشها در نظرش عوض ميشود و خوبي و بدي در برابرش مشخص ميشود و
جنت در برابرش کوير ميشود .االن در همين زندگي معمولي هم ميبينيم که افراد به
ميزاني که زندگيشان محدودتر است ،يعني آگاهيشان کمتر است ،فقر و بدبختي و
محروميت خود را غنا و خوشبختي و برخورداري ميبينند .به ميزاني که آگاهيشان
بيشتر ميشود ،ارزش آنها در نظرشان سقوط ميکند و تشنگي ،نياز ،عقب ماندگي و
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تالش براي برخورداري را حس ميکنند .اينها همه زائيده بيداري و آگاهي است
(چشمش باز ميشود) .و عجيب است که هم تورات و هم قرآن نشان ميدهند که آدم
پس از خوردن (ميوه) شجره ممنوعه چشمهايش باز ميشود ،و معلوم ميشود که قبالً
چشمهايش باز نبوده قبالً وقتي که خداوند صدايش ميزد آزادانه در جلوي خدا ظاهر
ميشدند( ،ولي) آن روز بعد از خوردن ميوه ممنوع ظاهر نميشوند و خداوند از اينكه
ظاهر نميشوند و حيا ميکنند ميفهمد که چشمهايشان بينا شده( ،به طوري) که به
زشتي و عرياني خودشان پي بردهاند و از ظاهر شدن در برابر خدا ابا ميکنند .اين،
مسئله خيلي مهمي است و نشان ميدهد که زشتي و زيبايي از وقتي براي يك حيوان و
يك موجود مطرح ميشود که آگاهي و بينايي در او به وجود بيايد .و اين بينايي ،بينايي
چشم نيست ،چون حيوانات هم داراي چشم هستند؛ اين ،بصيرت است ،خودآگاهي
است و عجيب است که براي آدم بعد از خوردن ميوه ممنوع *...مطرح است :ينزع
عنهما لباسهما :بعد از خوردن اين ميوه پوشششان و عورتشان آشكار ميشود .اين ،خود
آگاهي را ميرساند ،نه اينكه اين پديده قبالً وجود نداشته؛ (چرا) ،وجود داشته ولي آدم
نسبت به آن آگاه و خود آگاه نبوده؛ بعد از خوردن ميوه ممنوعه است که هم بينا
ميشود و هم به خودآگاهي ميرسد و مسئله زشتي و زيبايي و خير وشر برايش مطرح
ميشود و در برابر ،عكس العملي که نشان ميدهد يك عكسالعمل تازه است که قبالً
برايش وجود نداشته است .
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يك مسئله ديگر هم وجود دارد که از نظر من بينهايت مهم است و حاال وقت
طرحش نيست :اولين توجهي که آدم ،بعد از آگاهي و بينايي پيدا ميکند توجه به
غريزه جنسي است؛ يعني ميخواهد بگويد انسان در شروع انسان شدنش يعني تبديل
آدم به موجودي آگاه و بااراده ـ انسان ،به صورت فعليـ ،از عشق و از خودآگاهي
نسبت به استعداد عشق دروجود خود شروع ميشود .خودآگاهي ،عقل است و غريزه
جنسي عشق است ،و عجيب است که با يك کلمه هر دو مفهوم را بيان کرده؛ يعني
شجره ممنوعه خودآگاهي عقلي و پي بردن به استعداد عشق در ذات انسان را به انسان
اضافه کرده است .همين مسئله بعد به صورت حوا در داستان آدم مطرح ميشود ،که در
اين داستان حوا مظهر عشق است و ابليس مظهر عقل عاصي است .و عجيب است که
خود آدم ،که هنوز يك حيوان معمولي است ،به حرف خدا گوش کرده ،يعني مثل
همه موجودات ديگر و مثل همه حيوانات تابع قانون مادي بوده است .يعني ميوه ممنوع
مايه خلود وابدي شدن خود انسان است ،چنان که خدا صفت خلود را دارد ،و براي
همين هم است که ميگويد« :ميوه ممنوع را نخور و وقتي که بخوري خلود را تو نيز
ميتواني داشت» .و اين استدالل درست مثل استدالل داستان پرومته است که خدايان
نميخواهند که آتش خدايي به دست انسان برسد ،تا انسان در ظلمت و زمستان در
زمين محبوس بماند و خدايان درآسمان ميگويند که اگر آتش به دست انسان بيفتد
(انسان هم آتش داشته باشد) شب را از بين ميبرد ،زمستان را از بين ميبرد و روشنايي
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وآگاهي و تمدن ايجاد ميکند؛ بنابراين خودش خدا ميشود ،و پس خدايان چون
دوست ندارند که انسان تبديل به خدا شود (ترس دارند وناراحتند) ،نميخواهند که
آتش خدايي به دست انسان بيفتد .پرومته که يكي از خدايان است ،نصف شب که همه
خدايان خوابيدهاند ،آتش خدايي را پنهان ميدزدد ،به زمين ميآيد و آن را در ساقه
يك ني ميکند .بعد انسان آن آتش را از ني در ميآورد و صاحب آتش ميشود و بعد
جاودان و آگاه ميشود .آنگاه زئوس ،خداي بزرگ ،ميفهمد که پرومته خيانت کرده
و آتش خدايي را به انسان داده و انسان را خدا کرده وانسان ،چون اکنون چوبدستي و
عصاي خدايي را به دستش گرفته ،ديگر گوش به حرف خدايان نميدهد .آن وقت
پرومته را در کوههاي قفقاز به زنجير ميکشد و او را محكوم شكنجه ابدي ميکند .
در اينجا يك مسئله مطرح است .ميبينيم که اين آتش خدايي که در قصههاي
يوناني هست ،درست شجره ممنوعه در قصه آدم است؛ با اين تفاوت که خدايان در آن
داستان نميخواهند اين آتش پرومته به دست انسان بيفتد تا انسان جاويدان شود ،و بعد
پرومته را که عامل انتقال آتش خدايان و آتش آسماني و ملكوتي به انسان است،
محكوم ميکنند و به عنوان خائن ،در کوههاي قفقاز ،به زنجير ميکشند؛ در صورتي
که در جهانبيني ابراهيمي ،اين خود خداست که اين آتش را جلوي انسان مياندازد ،و
کساني که اين آتش را منتقل ميکنند و از آسمان به زمين ميآورند و به انسان
ميدهند ،دشمن و خائن به خدا نيستند ،بلكه پيامبرخدايند ـ اين مسئله خيلي مهم است.
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براي همين است که در جهانبيني غربي هميشه اصالت انسان عليه اصالت خدا بوده و
خدايان هميشه انسان رادر ظلمت و محروم از آتش خدايي ميخواستند مگر اينكه
کسي ـ مثل پرومته ـ خيانت کند و علي رغم ميل خدايان اين کار را بكند و بعد هم از
طرف خدا محكوم شود؛ در صورتي که در جهانبيني ابراهيمي خود خداست که
پيامبران را ميفرستد و آتش خدايي ـ پرومتهاي را به دستشان ميدهد که «برو به انسانها
ببخش و حتي اصرار کن ،حتي دعوت کن و حتي مبازره کن تا همه بيايند آن آتش را
بگيرند» .در اينجاست که در جهانبيني الهي و جهانبيني ابراهيمي ،انسان در مسير خدا
و تقرب به خدايش ميرود و خدا دوست دارد که انسان به او نزديك شود و خودش
حتي انسان را داراي استعداد خدايي ميآفريند و خودش آن آتش را به او هديه
ميکند ،در صورتي که در جهانبيني غربي ،انسان بايد به صورت حيواني محكوم
زمستان و سياهي بماند ،و اين خداست که هميشه از اينكه آتش خدايي به دست انسان
بيفتد ،وحشت دارد .و براي همين هم هست که در اروپا انسان دوستي و نجات انسان و
فلسفهها و ايدئولوژيهايي که به انسان تكيه ميکنند ،به ماترياليسم و نفي خدا ميرسند،
براي اينكه انسان دوستان ميگويند «تا خدا باشد ،انسان بايد عبد و عبيد و ذليل و
محكوم ظلمت بماند» ،در صورتي که در جهانبيني شرقي و جهانبيني الهي ،برعكس،
انسان دوستي هماهنگ با خداپرستي است؛ چون در اين جهانبيني ،افسانههاي مذهبي،
از همان اول شروع شده ،براساس دعوت انسان به خدايي شدن شكل گرفته .اين است
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که يك روشنفكر مذهبي وقتي ميخواهد ،به تقليد روشنفكر اروپايي ،با نفي
خداپرستي به انسان تكيه کند ،يك تقليد وراونه و احمقانه ميکند ـ اين روابط اصالً با
هم متضاد است .
بنابراين اين را آگاهي معني کردم ،براي اينكه ميبينيم اينها همه نشانههاي آگاهي
است ،ولي بعد به اين مسئله رسيدم که چرا بايد به اين کلمه نوعي معني داده شود؟ ما
نبايد به اين کلمه معني بدهيم :اصالً شجره ممنوعه يعني «شجره ممنوعه»! ـ هيچ معني
ديگري ندارد .درختي هست به اسم درخت ممنوع ،يعني «منع» ،که مفهوم «منع» به
صورت ميوه ـ يا هر چيز ديگر ـ تجسم پيدا کرده( ،و نيز) مفهوم مرز و حد ،که هيچ
حيوان و هيچ جمادي نميتواند آن حد و مرز را ،که برايش گذاشتهاند ،بشكند .تنها
انسان است که ميتواند پايش را از خط خارج کند ،يعني به شجره ممنوعه نزديك
شود .يعني مرزهايي که گذاشته اند :مرز وجودي ،مرز رواني ،مرز غريزي ،مرز زمين و
آسمان و قوانين طبيعي ،اقليمي بودن ،کوهستاني بودن ،اروپايي بودن ،کنار دريا بودن،
در کوير بودن و ، ...همه مرزهاي وجودي و خلقي هستند که اين مرزههاي خلقي را
همه حيوانات به ناچار رعايت ميکنند ،وتنها انسان است که ميتواند اين مرز را بشكند
و حتي از مرزي که خدا گذاشته ،چه شرعي ،چه خلقي ،چه تشريعي و چه تكويني ،رد
شود؛ هر انساني ميتواند همين کار را بكند؛ يعني عين همان حرفي که هايدگر ميزند:
انسان فرشتهاي است که ميتواند گناه کند .گناه يعني چه؟ يعني پا را از خط بيرون
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گذاشتن .و عجيب است که مفهوم گناه و مفهوم طاعت ،با يك بينش ديالكتيكي ،يكي
است( ،يعني) هر دو ،بيرون گذاشتن پا از خط است ،فقط جهتش فرق ميکند ،و اينكه
ميگوييم «آن گناه است که اين صواب است» اختالف در جهت است ،واال هردو از
مرز خارج شدن است :آن که روزه ميگيرد ،پايش را از مرز فيزيولوژيكياش بيرون
گذاشته؛ آن که در راه خدا شهيد ميشود ـ يعني خودش را ميميراند ـ ،پايش را از مرز
کنار گذاشته ،براي اينكه طبيعت به او هفتاد هشتاد سال فرصت داده و او که چهل سال
دارد ،با دست خودش خود را نفي ميکند؛ و از آن طرف ،آن کسي هم که ديگران را
به نفع خودش نابود ميکند ،پايش را از مرز بيرون گذاشته .بنابراين گناه و صواب يك
مفهوم واحد هستند ،منتهي جهتشان فرق ميکند و هر دو از امكان عصيان انسان ناشي
ميشود .پس نميشود بگوييم عصيان انسان بد است ،چنان که نميتوانيم بگوييم خوب
است .عصيان انسان فقط يك نوع استعداد انسان را در شكستن حد و منع نشان ميدهد؛
حال (اگر) به خاطر تكامل باشد ،صواب است (و اگر) به خاطر قهقرا باشد ،گناه است؛
هر دو از مرز خارج شدن است؛ ولي آنكه نميتواند از محدوده منع خارج شود ،نه گناه
و نه صواب ـ «هيچ کدام» ـ برايش مطرح نيست؛ و چون فرشتگان هرگز نميتوانند از
خط منع پا فراتر بگذارند ،ناچار فاقد ارزشند ،چون اگر کار خوب هم ميکنند به
اقتضاي ساختمانشان است و اگر کار بد نميکنند به اقتضاي فقدان استعداد بدي است؛
مثل آدمهايي هستند که از بيعرضگي دزدي نميکنند ،و ما نبايد نمره يك متقي رابه
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ايشان بدهيم .آيا بايد به آنهايي که زير قرار داد نفت را امضا نكردند ،بگوييم «بارك
اهلل»؟ به اينها که اصالً نگفتهاند (اين کار را بكنند)! اصالً در حد آن کار نبوده اند! کسي
که (در آن حد) بوده و (امضاء) نكرده ،قابل ستايش است .بنابراين انساني که ميتواند
عصيان منفي کند( ،وقتي که) عصيان مثبت ميکند ،ارزش ايجاد کرده است .بنابراين
سيستم ارزش فقط در انسان قابل پياده کردن است ،و اگر انسان از بين برود ،ارزش
اصالً معني ندارد .همه حيوانات ،کارخوبشان و کار نيكشان درست مثل اقتضاي گياهان
است که مثالً آدم را شفا ميدهند ،بدون اينكه ما ستايشگرشان باشيم و برايشان ارزش
قائل باشيم؛ سود برايشان قائليم ،اما ارزش برايشان قائل نيستيم .ارزش بر اساس اختيار،
اراده و انتخاب آزادانه به وجود ميآيد ،نه به اقتضاي فطري .
...اگر واقعاً انبياء معصوم باشند ،به آن معنايي که فطرت معصوم دارند ،فاقد
ارزشند .اگر انبياء واقعاً فطرتشان ،فطرت خير باشد ـ برخالف ما ـ يعني در مورد آنها «و
نفس و ماسويها ،فالهمها تقويها» ـ (به جاي فالهمها فجورها وتقويها) ـ باشد ،و در
وجودشان «فجور»ي الهام نشده باشد ،يعني معصوم باشند ،اصالً فاقد ارزش هستند،
براي اينكه نميتوانند ارزش ايجاد کنند؛ خوبيهاي آنها مثل درخشش طالست که
ارزش ندارد و فقط قيمت دارد .ارزش اين است که به من «فجور» و «تقوي» الهام شده
و من تقوي پيشه کردهام و فجور را بارنج از خودم راندهام ـ ارزش ايجاد کردهام.
سربازي که به زور به جنگي ميبرندش و آنجاکشته ميشود ،شهيد نيست؛ بلكه آن
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کسي که اين راه را انتخاب ميکند و آزادانه ميرود و مرگ به سراغش ميآيد ،شهيد
است و ارزش ايجاد کرده است .آن «يارو» که بيخودي کشته شده ،مثل اين است که
زير ماشين رفته! براي اينكه در آنجا اختيار نيست ،و در اختيار ارزش ايجاد ميشود.
بنابراين اگر واقعاً پيغمبر يا امام و امثال اينها امكان و استعداد گناه نداشتند ،و
صوابهايشان فاقد ارزش بود؛ اصوالً عملكرد آنها آن طور نيست که (امكان گناه)
نداشته باشند؛ (در اين صورت) اصالً انسان نيستند ...اگر مثل انسان هستند و مثل من
فجور و تقوي دارند ،ولي بر خالف من تمام عمر را فقط و فقط در تقوي زيستهاند و
فجور را ،با اينكه استعدادش را داشتهاند ،از خود راندهاند ،ارزش ايجاد کردهاند و چون
ارزش ايجاد کردهاند ،ميتوانند براي من «اسوه» باشند .
بعضي مسائل و اصطالحات معمولي ،عادي و عقلي بعد به صورت متافيزيكي در
ميآيند :ما در جامعهاي هستيم که رهبراني را بر ما تحميل کردهاند يا مطرح کردهاند يا
االن روي کار آوردهاند .ما ميگوييم :آقا ،اين خائن است ،اين مال مردم را به بچهها و
قوم خويش هايش ميدهد ،فاسد است ،منحرف است ،ضعيف و اصالً به فكر مردم
نيست ،اصالً خودش آلوده است ،خائن است؛ ما دنبال کسي ميگرديم که خائن نباشد،
پاك باشد ،درست باشد ،قوم وخويش پرست نباشد ،تبعيض نكند ،تجاوز نكند ،حق
کشي نكند ،انصاف داشته باشد و ...تمام شد .بعد ميگويند که «حاال ببينيم از لحاظ
فيزيولوژي پاك است؟ آيا مدفوعش هم پاك است؟ مدفوع االغش هم پاك است؟!
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اين بحثها متافيزيكي است .اين بحثهايي بود که درست بود :اين عثمان اين نقصها را
دارد ،اين لكهها را دارد ،اين خيانتها را کرده ،اين ضعفها را دارد ،اين آلودگيها را
دارد ،ولي علي هيچ کدام از اينها را ندارد ،پس ما به دنبال او ميرويم ،اصالً بحث تمام
ميشود و بقيهاش ـ اگر هم هست ـ بدرد نميخورد« .معصوم» يعني ،فاسد نيست ،خائن
نيست و ...البته استعدادها فرق ميکند :او در آن راهي که بشر ميتواند برود جلو افتاده.
خوب ،کسي که از همه عالمتر است ،آيا از جنس ديگري است؟ نه ،او دراين پيشرفت
علمي جلو افتاده؛ او جنس ديگري که نيست! براي او (چيزي) به صورت غيبي کسب
نشده .اگر اين طور باشد ،که يك «سيك»هندي هم ممكن است خيلي اسرار را بفهمد
که ما نميفهميم !
امام محمد باقر ميگويد «ما مثل مرغهايي هستيم که جوجه هايشان را در آشيانه
ميگذارند و دائماً ميروند و دنيا را ـ زمين و آسمان و مزرعه و خانه و باغ را ـ
ميگردند؛ بعد دانه دانه ميچينند و چينه دانشان را پر ميکنند و به آنجا ميآيند و دانه
دانه به حلقوم بچهها ميگذارند .ما بچه هايمان را اين طور تربيت کرديم» .اين ،خيلي
روشن است .چقدر عالي است! چقدر آموزنده است! نميگويد «از قبل تربيت لدني
دارند و يك مرتبه با يك قلقلك تمام اسرار را ميفهمند»! اين ،چقدر بدرد من هم
ميخورد که بچهام را تربيت کنم؛ اما اگر او با يك فوت همه چيز را بداند ،اين به چه
درد ما ميخورد و به چه کار ما ميآيد؟ آن را متافيزيكي ميکنند( ،در حالي که)
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طبيعي است که معصوم است .آن ديگري انكار عصمت ميکند و بر عليه عصمت انبياء
کتاب مينويسد! باز آقاي شيخ صدوق ـ مثالً ـ کتاب «في سعب النبي» مينويسد .
اينها اصالً بحثش معني و موضوعيت ندارد .صحبتي بوده که «آيا رهبر ميتواند
فاسد باشد ،کثيف باشد و خائن باشد؟» ،ميگويد «نه ،ما رهبر پاك ميخواهيم» .اما
اينكه ابوذر رفته و هفت هشت سال نبوده و بعد که آمده پيامبر گفته «ابو جندب» و
(ابوذر) گفته «نخير قربان ،ابوذر» ،آيا به علم پيغمبر توهين کرده؟! خوب يادش رفته
بود! * ...اگر يادش نرود که آدم نيست و اگر آدم نيست ،پس پيغمبر هم نيست ،فرشته
است و فرشته هم بدرد نميخورد! فرشته همان است که در رويات ميگويند «اگر
کسي غسل جنابت به حالل کرده باشد ،وقتي که از خزينه حمام بيرون ميآيد ،در
هرقطره که از بدنش ميريزد( ،هزاران فرشته وجود دارد)»! (تشبيه) امام به فرشته تحقير
اوست؛ براي اينكه ما بعد از خدا ،باالتر از آدم ،که مسجود همه فرشتگان مقرب و غير
مقرب است ،کسي را نداريم .آن وقت اگر ما پيغمبر را فرشته بكنيم ،مسجود را تبديل
به ساجد کرده ايم .اين ديگر دوستي خاله خرسه است !
با اينكه (اين حرفها) اين هم گفته ميشود و اين همه تكرار ميشود ،باز هم دنبال
بحثهاي متافيزيكي دوره بدويت رفته ايم .بنابراين از درون عصيان آگاهي بيرون
ميآيد و شجره ممنوعه يعني شجره منع؛ يعني اين استعداد منع و شكستن منع در انسان
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به وجود آمده ،برخالف همه که مجبورند همه مرزها و همه محدوديتهاي علمي را
رعايت کنند .در اينجا انسان شروع ميشود؛ يعني اگر آدم (ميوه) شجره ممنوعه را
نميخورد ،خليفه خداوند نبود .و عجيب است که هبوط از اينجا روشن ميشود :آيا
يك حيوان و يك االغ که در يك بلندي ميچرد و وقتي چهار تا علف سبز ميخورد،
اصالً خودش را خوشبختترين موجود عالم ميبيند و هيچ تشنگي ندارد ،هيچ تزلزل
ندارد ،هيچ رنج ندارد ،هيچ مسئوليتي ندارد وهيچ بدي وخوبي را درك و احساس
نميکند ،خودش را در کجا حس ميکند؟ جنت( ،يعني) باغ سرسبز و خرم .به ميزاني
که ممنوع ،منع فكري ،متافيزيولوژيك و طبيعي را ميشكند و آگاهي ،بينايي ،شعور،
درك ،ارزش ،خير وشر برايش مطرح ميشود آن زندگي بهشتياش تبديل به يك
زندگي زميني ،واقعي و عيني انساني ميشود .و عجيب است که سرنوشت آدم
سرنوشت فرد فرد ماست ،1که به ميزاني که به آن منع و به آن شجره ممنوعه نزديك
ميشويم ،استعداد عصيان و آگاهي و رشد و اراده مستقل از نظام طبيعي در ما به وجود
ميآيد .و االن هم ميبينيم آدمها در فاصلههاي مختلفي از آن شجره آگاهي ،عصيان،

 . 1شجره ممنوعه هم چيزى نيست که يكى بخورد و يكى نخورد .عجيب است که در تورات هست که … ،از آن
خورد ولى اصطالح آن در قرآن نزديك شدن به آن درخت است و اين نسبى بودن را مى رساند .در آنجا که مى گويد
خورده ،پس آدم که خورده است ،کامل است و کسى که نخورده ،هنوز کامل نيست .ولى اين مى گويد ال تقربا هذه
الشجره يعنى به آن نزديك نشو و او نزديك شده است.
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اراده ،اختيار و آزادي هستند و نزديكتر و دورتر به آن؛ و پيشرفت انسان به طرف آدم
شدن ،يعني به طرف نزديكتر شدن به شجره منع است ،که ميتواند همه منعها را
بشكند .همين که اين جاذبه را ميشكند ،يك ديوار از منع را برداشته و يك گام به
شجره ممنوعه نزديكتر شده؛ همين که ازمنظومه بيرون ميآيد ،يك درجه اضافه شده؛
همين که بسياري از بيماريهاي کالسيك و سنتي را ميراند ،نزديكتر شده؛ همين که
هميشه محصور و محدود و محكوم کوير و آب و هواي کويري بود و زندگياش را،
توليد و اقتصادش را ،روابطش را و شهر سازي و ده سازيش را بر اساس شرايط اقليمي
کوير ميساخت ،ولي اکنون کوير را دگرگون ميکند و به صورت آريزونا در
ميآورد ،آن حد و منع را شكسته ،يعني خودش را از زندان طبيعت آزاد کرده است.
وبعد معلوم است که انسان تا چشمش باز ميشود ،شعور و آگاهيش بيشتر ميشود ،و
بار مسئوليت روي دوشش ميافتد ،و بعد تمام وزن سنگين رسالت خدايي را بر روي
دوش خود ،که حيواني بيش نيست ـ از نظر ساختمان ـ ،حس ميکند؛ در آنجاست که
مصيبت و تراژدي انسان آغاز ميشود؛ همان جايي که زيبايي و عظمت او نيز هست .و
به ميزاني که حيوان خود آگاهي پيدا ميکند و به آگاهي و شعور ميرسد ،همين محيط
بهشتي که حس ميکرده ،يك محيط زميني ميشود؛ يعني انسان از جنت هبوط

لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

246

ايدئولوژي 5

نميکند (بلكه) جنت از چشم انسان هبوط ميکند .1و به ميزاني که در او آگاهي به
وجود ميآيد ،کمبودهارا حس ميکند ،کمبودهايي را حس ميکندکه مسئله نان و نام
و تنگنا و زندگي و لباس و مسكن و ...برايش اصالً فراموش ميشود ،دور ميشود،
پرت ميشود و به ميزاني که شجره آگاهي و دانايي نزديكتر ميشود ،کمبودها و عقب
ماندگيهاي ديگري را حس ميکند ،که براي ما مطرح نيست .
آقاي مكارم در مجله مكتب اسالم نوشته بودند «فالني که اين را «دانايي» معني
کرده ،برخالف بينش اسالمي و بر خالف همه تفاسير است :وقتي ميگويند شجره
ممنوعه يعني شجره بد که ممنوع است؛ اگر خوب باشد که ممنوعه نيست! خدا خير
انسان را ميخواهد ،واگر خوب باشد ،خدا ميگويد «بخور»؛ پس براي چه ميگويد

1

 … .رفته بوديم حال يك نفر را که مريض شده بود بپرسيم .گفتيم چى شده؟ گفت هر چه به اين مادر احمد

(زنش) را مى گفت) گفتم نگو نگو .آخرش از دهنش درآمد و گفت .گفتيم چه گفت؟ گفت کار کردم و  345تومان جمع
کرده بودم و داشتيم و دلمان قرص بود و … هر وقت هم کار گير نمى آمد ،زير کرسى لحاف را مى انداختيم روى دماغم
و کيفى مى کردم و مى گفتم به درك ،گور باباى کار! تا اينكه پريروزى که يك نفر آنجا نشسته بود( ،زنم) گفت و او هم
چشمش شور بود و … ! معلوم مى شود که االن دلهره او اين است که نكند اطرافيان بفهمند که او چه فوز عظيمى و چه
مغانم کثيره و چه خوشبختى متعالى دارد .آن وقت على با آن همه عظمتش بدنش مى لرزد و از رنج زندگى ،از بدبختى و
زشتى دنيا و از وجود خودش به عذاب است و از بودن خودش به تنگنا و خفقان است .اين دلهره اش اين است که اگر
بفهمند که  345تومان دارد ،ممكن است اين همه خوشبختى را نتوانند تحمل کنند و چشمش بزنند! خوب ،او معلوم است که
در بهشت است و در همان وسط بهشت است :جنت .جنت يعنى النگ که در آن خر فقط مى خورد و عر مى زند و وقتى نه
شعورى ،نه مسؤوليتى ،نه قيد و شرطى ،نه آگاهى و خودآگاهى اى باشد و فقط خوراك و آخور باشد ،در بهشت است!
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«نخور»؟ پس معلوم ميشود بد است که ميگويد «نخور»؛ اين ،حسد و جهل و ...است
نه اينكه آگاهي و بينايي و ...باشد .کساني که درقرون وسطي ضد علم بودند ،اين
حرف را زدند» (يعني ما قرن وسطايي شديم و ايشان قرن بيستمي شده اند! خيلي جالب
است!) ولي ما اگر تفسير صافي را ـ که هر روضه خواني دم دستش هست ـ نگاه کنيم،
درباره شجره ممنوعه نوشته :العلم ،النور ،المحبه ،الواليه (واليت علي) ،علم اهل بيت
و ...اينها خوب است يا بد؟ ديگر شيعه ،بهتر و عاليتر از اينها که چيزي ندارد! بعد
تفسير صافي ميگويد (اين خيلي جالب است؛ اين آقا مفسر است!)« :و قالت بعض اهل
الهواء الحسد»؛ حتي ميگويد« :وقالت بعض اهل التأويل الحسد» .يعني مفسريني که
اهل تأويل و توجيه هستند ،گفتهاند که معنياش حسد است .معلوم ميشود که تفسير
صافي مفسريني را که گفتهاند کي معنياش حسد است قبول ندارد و ميگويد آنها اهل
تأويلاند ،واال معني راست و روشن است( ،يعني) شجره ممنوعه (مظهر) چيزهاي
مقدس و خوب است( .در غير اين صورت) پس اين «مسجد الحرام» هم که  -حرام -
است خيلي بد است که گفتهاند حرام است اين استدالل واقعاً عجيب و غريب ـ از
ايشان است ،که دانشمند و مفسر و نويسنده هستند! درست است که گفتهاند «فحشي
بده» ،ولي تو بايد فحشي بدهي که مسئوليتش را هم قبول کني! خوب ،هر طلبهاي آنجا
کتاب تفسير را نگاه کند ،ميبيند که اين طوري «لگد» انداخته اي! درست است که
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عدهاي ممكن است اهلش نباشند ،ولي ،پيش آنها که اهلش هستند ،آبرويت ميرود!
چرا با يك ژست قاطع ميگويي «شجره ممنوعه بد است»؟!
يكي هم مسئله «انا عرضنا االمانه» است؛ اين ديگر احتياج به توضيح ندارد :خداوند
يك امانت در دست دارد (مسئله را به هزار نوع مطرح ميکند) که نميدانيم چيست ،و
به زمين و آسمان ،آنچه بين زمين و آسمان است و همه پديدههاي عالم عرضه کرده
است .همه ابا کردند و گفتند «نمي گيريم» :فابين ان يحملنها ...فحملها االنسان :از ميان
همه آيهها فقط يك دسته گفتند «به من بده» .يعني چه؟ يعني اوالً استعدادي هست
خدايي ،که از خود خدا سر کشيده؛ دوم همه آيهها و پديدههاي جهان فاقد آنند و تنها
انسان داراي آن است (خيلي روشن است که اين امانت چيست؟) و بعد عجيب است
که وقتي انسان ميگويد «به من بده» و به او هم ميدهد ،ميگويد «انه کان ظلوما
جهوال» .يعني خيلي طبيعي است که تا وقتي که مثل االغي در آنجا ميچريدي و هر
آب و علفي که ميديدي ،از خوشبختي عرعرت به آسمان بلند بود و فقط ميترسيدي
کسي چشمت نكند ،و هيچ خير و شري و هيچ مسئوليتي نداشتي و هر طور اقتضا
ميکرد ،تو هم بودي و بعد هم ميمردي و ميرفتي( ،هيچ نگراني در ميان نبود) .مثالً
بودا ميگويد «آرامش اين درخت را بنگر؛ چون زمام هستي خويش را به دست طبيعت
سپرده است ،آرام ميرويد ،آرام زندگي ميکند و آرام ميميرد هيچ چيز آرامش او را
متزلزل نميکند .اما اين انسان سرگردان است که دست به در و ديوار عالم ميکشد تا
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روزنهاي براي نجات خويش بيابد؛ که احساس ميکند در اين خانه زنداني است».
کسي که احساس نكند زنداني است ،آيا ميتواند مثل کسي که درسلول زندان است
ديكتاتوري را حس کند؟ او نه شكنجه را حس ميکند .نه فشار را حس ميکند ،نه حق
کشي را حس ميکند و نه زشتي و بدي را حس ميکند .فقط ميبيند تكه ناني هست
و* ...؛ او در بهشت است .آن انساني که اينجا هست ،زندان را ،فشار را ،سختي را،
زشتي را ،حق کشي را و ...حس ميکند .و بعد ثمرهاش چيست؟ رنج ،کار ،تالش و
مسئوليت .در هر نقش ،در هر قدم ،در هر نگاه ،در هر دم و در هر نبضش مسئوليت
حس ميکند .و براي همين (است که قرآن) ميگويد :تو قبل از اينكه بگيري ،خودت
نفهميدي چه گرفتي؛ خيال کردي يك کادو يا يك آب نبات است! خود ما هم همين
کار را ميکنيم ،و نسبت به آدمي که ميخواهيم ستايشش کنيم ،اما خود او غافل از
ارزشهاي وجوديش است ،اين طور حرف ميزنيم« ،تو نميفهمي بچه کي هستي و
مال کدام خانواده اي؛ فاميل و نژادت را نميفهمي» .ميخواهيم چه کار کنيم؟ اين هم
ستايش است و هم تحقير؛ هم بيم دادن است و هم تحريك ،که :تو ظلوم و جهول،
چقدر به خودت ستم کردي ،براي اينكه بار سنگين امانتي را که خدا بر دوشش دارد،
تو ـ که يك حيوان و يك ميمون سياه بااليي ـ در عالم قبول کردي ـ اين رسالت را
قبول کردي! نميفهمي که اصوالً عواقب اين کار و اين تقبل و تعهد چيست .نفهميدي
چه امضا کردي .او از لحاظ بياني ميخواهد عظمت وارزش و حساسيت و سنگيني آن
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مسئوليت را با اين تحقيرها نشان دهد :تو نميفهمي چه کار کردي ،چه را قبول کردي،
زير چه را امضاء کردي ،همين طوري امضاء کردي! اين کار چقدر دامنه و عواقب
دارد! بنابراين روشن است که امانت ،امانتي است که فقط انسان قبول کرده .ميثاق،
ميثاقي است که فطرت انسان و خصوصيت فطري انسان را ميگويد( .پس بايد) اينها را
از صورت قصه بودن بيرون بريزيم و فقط به صورت معنياش در بياوريم .
اسماء :اين به نظر من خيلي روشن است :اين همان امكان عصيان است که آگاهي و
اراده و اختيار همه يكي است يعني همان انسان بودن ،همان استعداد انساني ،يعني نفس
فجور ـ تقوايي .اگر فقط اسماء را بگويم ،مسئله آدم فعالً تمام ميشود .اسماء به معناي
اسم ،خيلي پيچيده است ،ولي به جاي اينكه ببينيم مفسرين چه گفتند ،مجاهد چه گفته،
عكرمه چه گفته و ابن عباس چه گفته ـ به جاي اين حرفها ـ ،ببينيم خود لغت «اسم» چه
ميگويد و خود خدا چه گفته :اسم ،سموو ،سامي ،مسما و تسميه همه اشتقاقات يك
ريشه و يك کلمهاند .اسم به معناي آن چيزي است که از يك شيء نمودار است و ما
به وسيله آن ،که نمودار است و همه ميشناسند ،پي ميبريم به ذات و اصلي به نام
«مسما» ،که ظاهر نيست .االن وقتي ميگوييم مثالً «موز» ،من با اين کلمه موز که همه
ميشنوند ،ذهنها را به چيزي متوجه کردم که االن نيست و اگر آن را نميگفتم ،اصالً
ممكن نبود ذهنتان متوجه شود .چرا در عربي به «نام» ميگويند «اسم»؟ به خاطر اينكه از
يك شيء اين نام است که همه جا معروف و مطرح و معرف است .
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«علم آدم االسماء» ،يعني به اين حيوان کور و ناخودآگاه ،که مثل ميمون و مثل
هرحيوان ديگر است ،اسمها را آموختم (نمي گويد که اسمها چيست ،و چقدر عالي
است که نميگويد!) ،نمودها را به او آموختم (همان چيزي که در مورد خود «آيه»
معني کردم) .اسم ،نمودهاي حقيقت است که ذهن ما انسان ،از لحاظ علمي ،به وسيله
شناخت آنهاست که به حقيقت پي ميبرد :آنچه از يك شيء پنهان ،پيداست ،آنچه از
يك شيء دور ،نزديك است و آنچه از يك حقيقت ناشناخته ،قابل شناخت است،
«اسم» است (به قدري کلمات را عظيم و مطلق بيان ميکند که تعبير ،با هر تحولي
ارزشش را از دست نميدهد ،بلكه درخشانتر ميشود) .
«به آدم استعداد فراگرفتن و شناختن و معرفت اسمها را ياد دادم» .اسمها يعني
نمودهايي که او را به حقيقت ميرساند« .اسماءالحسني» ،که براي خدا مطرح کردهاند،
ارزشهايي است که در عالم پايگاهش فقط وجود خداوند است و در طبيعت وجود
ندارد و * ...اصالً معني ندارد .در زندگي فردي ارزش معني ندارد و فقط سود معني
دارد .عقل چه وسيلهاي است؟ آنهايي که ميخواستند دراخالق به جاي خدا عقل را
بگذارند ،حواسشان خيلي پرت است! براي اينكه ميگويند در اخالق به جاي خدا عقل
را جانشين کنيم .خوب ،اگر اخالق روي عقل بنا شود ،عقل چيست؟ نيرويي است که
در انسان به وجود آمده و او را در راهي که بتواند بهتر زندگي کند هدايت ميکند .اين
طور نيست؟ عقل نيرويي است که انسان را هدايت ميکند که بهتر بتواند زندگي کند.
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در اخالق گاه پيش ميآيد که نيرويي در ما اصالً «خوب زندگي کردن» را فدا ميکند
و حتي زندگي کردن و وجود داشتن را فدا ميکند .اين کار غير عقلي است و فقط با
ارزش توجيه ميشود .آدم و فيلسوف بزرگي مثل نيچه داشت در راه ميرفت ديد اسبي
در جوي افتاده و گاري هم روي او افتاده و گاريچي دارد اسبش را شالق ميزند که
تحريك شود و بيرون بيايد ،و اسب هم نميتواند( .نيچه) با گاريچي درگير ميشود و
وقتي که گاريچي با نيچه دعوايش ميشود ،معلوم است که نتيجه جنگ چه ميشود:
يك لگد به نيچه ميزند ،او هم ميافتد و ميميرد! خوب ،از اين کار احمقانهتر و غير
عقليتر وجود دارد؟ ما در اين داستان يك فيلسوف را فداي چه کرديم؟ يك اسب
گاري .از لحاظ عقلي اين محكوم است ،اما چيزي در دل ما هست که وقتي داستان اين
را ميشنويم ،نسبت به اين کار مملو از عظمت و ستايش ميشود .اين کار از لحاظ
عقلي کامالً احمقانه است :ما اسب ميخواستيم يا بشريت نيچه را الزم داشت؟! او واقعاً
افتخار آلمان ،افتخار اروپا و افتخار مغز بشري است ،ولي ما اسبي را پيدا کرده ايم و
فيلسوفي را از دست داده ايم! اما اين رفتار نيچه سرشار از ستايش است و اين اثرش از
همه کتابهايي که نوشته زيباتر است .چرا؟ براي اينكه ما نيچه را از دست داديم ولي
يك ارزش به دست آورديم (نيچه) با جان خودش يك ارزش خلق کرده ،ولي عقل
اين را نميفهمد .عقل چه را ميفهمد؟ اسب را ميفهمد؛ (در حالي که) او در کنار
اسب چيزي را خلق کرد و بجا گذاشت ـ يك ارزش ـ ،و آن اينكه :خود را در برابر
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عدالت و در مبارزه با ظلم و تعدي ـ حتي تعدي به يك اسب ـ قرباني کردن .او ارزش
را در زندگي انسان تا اين حد باال برد؛ بنابراين ميارزد که نيچه فداي يك ارزش شود.
اينها «اسماء الحسني» است ،و بدين صورت« ،ارزش» در زندگي تجلي «اسماء الحسني»
خداوند است ،که در زندگي افراد انساني به صورت خيلي زيبا و خوب جلوه ميکند .
مسئله توبه ،مسئله بازگشت انسان است (توبه يعني بازگشت) .درست است که آدم،
با اين کاري که کرده ،عصيان کرده ،و اين عصيان يعني از زير بار قوانين الهي شانه
خالي کردن ،و توبه يعني برگشت به تبعيت و اطاعت از قوانين الهي؛ ولي اين ،با
آگاهي است .چون آدم موقعي که تابع قوانين الهي بود ،يك االغ و يك ميمون بود
که از قوانين الهي مو به مو تبعيت ميکرد ،در حالي که طاعت آدم بعد از هبوط طاعت
يك عاصي است که با انتخاب ،آگاهي ،شعور و ارزشيابي برگشته و ،براساس ارزش،
اطاعت را انتخاب کرده است؛ و جبر الهي را آگاهانه انتخاب کرده است ،در حالي که
ميتوانست انتخاب نكند؛ و طاعت يك اراده آزاد آگاه غير از طاعت يك برده مجبور
ناخودآگاه است .درست روشن است؟ اين است که همه حيوانات طاعت ميکنند ،اما
طاعتشان «ارزش» ندارد (اينجا «ارزش» خوب روشن ميشود) و فاقد ارزش است؛ چون
آنها را اين طور ساختهاند ،مانند پيچ و مهره ماشيني که از مهندس طاعت و اطاعت
ميکند .اين الزم هم هست ،سود هم دارد ،ولي ارزش ندارد .اما اکنون اين انسان ،که
يك سلول فرّاري از اين پيكر جهان است ،برگشته ،محاسبه کرده و خودش را طوري
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

224

ايدئولوژي 5

ميسازد که حتي به صورت يك موجود ذليل ،خاشع و خوار در برابر خداوند قرار
بدهد و حتي خود را به قدري تحقير ميکند که هيچ حيواني آن قدر تحقير نميکند.
چون فقط (موجود) آگاه است که عظمت را ميشناسد .يك موش قله دماوند را
نميفهمد؛ يك انسان که عظمت قله را ميفهمد .و بنابراين «انما يخشي اهلل من عباده
العلما» ،يعني «از بين بندههاي من هر که خود آگاهتر است خشيت دارد» و «خشيت» مال
شعور است ،مال آگاهي است .يك شپش که درتن يك انسان متعالي و بزرگ است
(گرچه معموالً اين انسانها شپش ندارند!) نميفهمد که کجاست! حيوانات نميتوانند
در اين نظام هستي خشيت داشته باشند ،براي اينكه عظمت را نميفهمند و بنابراين
حقارت را نميفهمند .آن انسان است که دامنه ديدش به اندازهاي وسيع است که
ميتواند قله را بفهمد ،حقارت خودش را بفهمد .اين است که ميبينيم علي خشيتش
بيشتر از ماست و يك آدم منحطتر از ما خشيتش کمتر از ماست .خشيت اينجا نشانه
وحشت و ترس و ذلت نيست ،نشانه شعور و آگاهي است؛ و عجيب است که در عربي
دو کلمه داريم :يكي «رعب» و «رهب» است ،به معناي ترس ،و يكي «خشيت» ،رعب و
رهب عكسالعمل انسان در برابر زور ،زشتي و خطر است ،ولي در برابر خدا کلمه
«خشيت» را انتخاب کرده است .خشيت احساس خواري ،کوچكي ،حقارت ،تزلزل و
لرزهاي است که به وجود انسان دست ميدهد که در برابر زيبايي و عظمت و شكوه
مطلق قرار گرفته و او را درك ميکند .ويكتور هوگو راجع به نماز ميگويد :بينهايت
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کوچك در برابر بينهايت بزرگ قرار ميگيرد و اين ،نامش نماز است .خوب اين
بينهايت کوچك که در برابر بينهايت بزرگ قرار ميگيرد ،به ميزاني که بينهايت بزرگ
را حس ميکند ،دائماً تخفيف ميدهد و پايين ميآيد و آن سرکشي و کله شقي که
مال خريت است ،شكسته ميشود( .براي اين است که) ميگويند امام «سجاد» ،نه امام
«جبار» .اين عالمت ذلت و ضعف او نيست ،عالمت آگاهيش نسبت به عظمت و جالل
است .انشتن وقتي به آسمان نگاه ميکند ،خود را بيشتر جاهل حس ميکند تا وقتي که
من نگاه ميکنم( .من ميگويم) «اين ستاره چيست؟ اين ابر چيست؟ » ...و بيشتر از چند
تا «نمي دانم» ندارم؛ اما او که نگاه ميکند ميليونها «نمي دانم» بر سرش ميريزد! براي
اينكه عظمت کائنات را يك ميليارد برابر من ميفهمد .و علي است که در برابر
حقيقت ،در برابرجهان و در برابر راز خلقت که ميايستد ،خشوع و ذلت خود را به آن
حد حس ميکند ،که ما حس نميکنيم .اين ،يك نوع حقارت اخالقي فلسفي است ،نه
حقارت اخالقي .يك آدم به ميزاني که در برابر آن عظمت ميايستد ،ديگر اين
عظمتهاي مصنوعي و «الكي» و «هارت و پوت» هاي * ...برايش به صورت فكاهي در
ميآيد .بنابراين هر کسي آگاهتر است ،بندهتر است و هر که آگاهتر است ،لرزانتر
است و تب وتاب وجودش بيشتر است ،و هر کس که آگاهي به ارزشها دارد ،تسليم و
اسالم نسبت به ارزشها برايش معني دارتر است و در برابر (ارزش ها) سرسپردهتر است،
و هرکس در برابر آن ارزشها بندگي و عبوديت دارد ،در برابر بيارزشها و در برابر
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سود ،که ضد ارزش است ،عاصيتر و سرکشتر و نفي کنندهتر است .مفهوم
ديالكتيكي مفاهيم و معاني در ذهن انسان در يك چنين عظمتي قرار ميگيرد .بنابراين
آدم ،بعد از هبوط ،يعني هبوط «جنت» يك دفعه بهوش ميآيد ،عاصي ميشود ،آگاه
ميشود ،بينا ميشود ،ميفهمد که جنت نبود( ،بلكه) باغي بود در گوشهاي از «اردن»
که در آن ميچريد ،درختي بود در جنگلي ازهندوستان ،که او دائماً از اين شاخه به آن
شاخهاش جست ميزد و نارگيل ميخورد! حال که شعور پيدا کرده ميفهمد «جنت»
نيست .حاال زندگي فقط چريدن ،خوردن وعربده مستانه کشيدن نيست؛ رنج و آگاهي،
تالش ،حقارت ،عقب ماندگي و ترس از قهقرا است ،و توطئه نابود کردن آن گوهر
دروني است که من در خودم کشف کردم ،و وحشت از خيانت من به آن پيمان
وجودي است که در قبل از خلقت انسان با آن روح هستي بستم و دور شدن و بريدن از
آن مالك و کانوني است که با آن عقد وجودي و ارتباط فكري بستم ،و خودم را بايد
بسازم ،زمينم را بايد بسازم ،تاريخ را بايد بسازم و نظام اجتماعي را بايد بسازم .يعني
تمام کارهايي را که خدا براي حيوانات ميکند و ناخودآگاه براي آنها فراهم است،
خودم بايد با دسترنج خود براي خود بسازم؛ از آن بهشتي که خدا براي ما ساخت،
بيرون آمديم ،و بهشت را بايد در اينجا خودمان با عمل ،رنج ،صبر ،تقوي ،آگاهي،
شعور ،تالش و تحمل و ، ...بدست خودمان خلق کنيم و بدست خودمان خشت خشت
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آن را بنا کنيم ،اين بهشتي است که انسان ميسازد ،در طرح بهشتي که خدا ساخته نه
براي انسان( ،بلكه) براي همه حيوانات .
رسالت انسان خدايي کردن يك موجود خاکي در طبيعت است .ميبينيم که دامنه
عظمت و استعداد انسان در جهانبيني توحيدي تا کجا از همه طرف به بينهايت کشيده
ميشود ...و ما هر چه بيشتر تالش کنيم و به شجره ممنوعه نزديكتر شويم ،به طلوع
وجودي خودمان بيشتر کمك کرده ايم .
...روشنفكرهاي اروپا ميگويند اسالم فناتيك است ،يعني اسالم انسان را به جبرو
قضا و قدر دچار کرده و اراده انساني را از او سلب کرده؛ در حالي که آنها اسالم را از
اين مالها گرفته اند! وقتي خدا ،که مظهر همه ارزشهاي مطلق است ،به انسان خطاب
ميکند که «عبدي اطعني حتي اجعلك مثلي» ،اينجاست که اين خدا شدن را ،به معناي
عصيان مطلق عليه طبيعت و به معناي داشتن همه ارزشهاي خدايي ،يعني رفتن تا
عاليترين ذوره تكامل ـ خود اين عمل تعالي وجودي ـ را معلول اطاعت وجودي
ميداند .خيلي عالي است! «از من اطاعت کن تا مثل من و انگارهاي از من شوي ،يعني
کاريكاتوري از من شوي؛ تو که تصويري از حيواني ،تصويري از من شوي» .از ميمون
تا خدا جست ميزني .از چه طريق؟ از طريق طاعت ،طاعت انساني که با آگاهي و با
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قدرت راه را انتخاب ميکند و با عبادت خودش را ميسازد ،براي اينكه به طرف خدا
شدن را در وجود خودش هموار کند و به عمرش جهت دهد .
بعد از داستان آدم است که تاريخ شروع ميشود .در اينجا ديگر انسان شروع
ميشود .تا به حال صحبتي از انسان نبود و فقط آدم بود .از اينجا به بعد انسان بعد از
هبوط وارد تاريخ ميشود و تاريخ با هابيل و قابيل شروع ميشود و شكل فعلي تاريخ با
آخرالزمان ختم ميشود .بنابراين از وقتي که قابيل سرنوشت زندگي انسان را به خون
کشيد و اولين پايه حق کشي و شهادت را در روي زمين گذاشت ،اين خونخواهي از
طرف وارثان هابيل عليه قابيل تاکنون ادامه دارد .از نظر فلسفه تاريخ در اسالم ،شروع
تاريخ با جنگ است ،بر اساس تجاوز ازيك سو و حق طلبي از سوي ديگر .و اين
جنگ با نوسانهاي گوناگون در نسلها و عصرها در طول تاريخ و در سطح کره زمين
(ادامه يافته) و گاه اين و گاه آن پيروز شده و دائماً اين دو رودخانه از يكديگر فاصله
گرفته و تضاد بيشتر شده است ،ولي مسير نهايي تاريخ بر اساس آخرالزمان و تحقق
عدالت و خونخواهي هابيل و نفي قابيل و بني قابيل است .آنچه عجيب است اين است
که در داستان هابيل و قابيل صحبت از کشتن هابيل به دست قابيل هست ،اما هيچكس
خبر ندارد که قابيل مرده است؛ و اين نشان ميدهد که قابيل نمرده است و زنده و
حاکم بر انسانهاست و هنوز خون قابيل از تپش نيفتاده ،براي اينكه از او خونخواهي
نشده ،هنوز نمرده و کشته نشده است و دعوت به خون از طرف هابيل ادامه دارد .در
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طول تاريخ ،از زمان هابيل و قابيل تا آخرالزمان ،فلسفه تاريخ اسالم ،بخصوص در شيعه
بر اساس يك خونخواهي است از اين جاندارتر ،زندهتر ،مسئوليت دارتر ،مترقيتر و
جديتر فلسفه تاريخي وجود ندارد .فلسفه تاريخ مارکسيسم براساس اقتضاي تغيير و
تحول ابزار توليد است و فلسفه تاريخ ما بر اساس هر چه بيشتر خود آگاهي و مسئوليت
و تعهد و جهاد و بسيج بني هابيل است ،تا آخرالزمان براي خونخواهي پدر عليه بني
قابيل که انسانِ قاتل حاکم مالك است؛ و ايمان به اينكه قطعاً در آخرالزمان خونخواهي
به هدف ميرسد .عجيب است! هر دو به حبر اعتقاد دارند :ما ميگوييم جبراً آخرالزمان
به وجود ميآيد و عدالت و حق در زندگي انسان تحقق پيدا ميکند؛ آنها هم به جبر
(اعتقاد دارند) اما جبر ما بر اساس خواست و اراده انسان و شعور هر چه بيشتر اوست،
اما آن جبر براساس اقتضاي جبري روابط اجتماعي است که زائيده ابزار کار است؛
يعني در آنجا سرنوشت تاريخ به عوامل مادي کور تاريخي ،اجتماعي و اقتصادي سپرده
ميشود ،که خارج ازدسترس انسان است ،در صورتي که فلسفه تاريخ اسالم در متن
شعور و اراده و خودآگاهي و تصميم انسانها حرکت دارد .پس نوع جبر فرق دارد :او
ميگويد قوانين مادي جبراً به آنجا ميرسد ،ما ميگوييم شعور ،اراده و تصميم انسانها
جبراً کار را به آنجا خواهد کشاند .اين تنها جبري است که اختيار انسان را نفي
نميکند ،در صورتي که آن ،مرحله انقالب حق طلبي را در خارج از دسترس انسان و
نقش انسانها دنبال ميکند .
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(...امروز که اين همه سرمايه) انباشته ميشود ،براساس چيست؟ براساس مازاد
است ،براساس عفو است که سرمايه اين قدر زود انباشته ميشود .در قديم  55نسل خان
و شاهزاده و مالك بودند و دست آخر دو تا ده داشتند ،ولي امروز ميبينيم که يك
نفر در ظرف پانزده يا بيست سال از صفر به بينهايت ميرسد .اين مال «عفو» است ،مال
اضافه توليد است .
 ...در دورهاي که بردگي وجود داشت ،ميبينيم روي بردهها تكيه ميکردند .تكيه
گاه مبارزه چه بود؟ برده ها .خوب ،بردگي که تمام ميشد (مثالً آبراهام لينكلن
ميگفت بردهها را آزاد کنيد) ،مبارزه چه ميشد؟ موضوعاً منتفي ميشد .بعد يكي
ديگر ميگويد دهقانان را آزاد کنيد ،يكي ميگويد سروها را آزاد کنيد .امروز
ميگويند کارگران را آزاد کنيد ،متحدشان کنيد و روي آنها تكيه کنيد .اسالم،
مستضعف ـ طبقه مستضعف در زمين ـ را نام ميبرد .حكم طوري است که در دوره
بردگي ،مستضعف بردهها هستند در دوره فئوداليته ،مستضعف سروها و دهقانها هستند،
و در دوره صنعتي مستضعف کارگران هستند؛ در «ديكتاتوري پرولتاريا» مستضعف همه
جامعه است و همه مردم هستند .گاه ممكن است که بشر از دوره بردگي ،استثمار و
استعمار خالص شود و دچار يك استضعاف انساني ديگر (يعني) انسان به صورتهاي
ديگر دچار شود ،که نه استثمار مادي است ،نه بردگي است و نه استبداد و ديكتاتوري
سياسي .االن سكس پرستي و فرويديسم از طرف يك حكومت روي کار آمده؟ يك
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دولت ،يك قدرت ،يك ارتش يا يك سيستم اقتصادي اين کار را ميکند؟ نه ،يك
چيز فرهنگي است ،يك مسئله فكري است ،که تبليغ ميشود .اما براي چيست؟ براي
استضعاف نيروهاي جوان ،در جامعههاي انقالبي ،در جامعههاي آفريقايي و آسيايي که
نسل جوان ،به خاطر اينكه آزادي سياسي و فكري ميخواهد ،آنها را به تنگ آورده و
آنها ،براي اينكه سرش را به «ته» ببندند و او هم به يك «آزادي» رسيده باشد ،به او
آزادي جنسي ميدهند و يك مسئله فوقاني را به يك مسئله تحتاني تبديل ميکنند! اين
يك نوع استضعاف است .پس ممكن است استثمار از بين برود اما استضعاف وجود
داشته باشد ،ممكن است استعمار از بين برود اما استضعاف وجود داشته باشد؛ چنان که
بردگي ازبين رفت ،اما صورتهاي ديگر ازانسان کشي بدتر ازبردگي به وجود آمد .االن
مگر به وجود نيامده است؟ همه اين حاالت مختلف که تاکنون بوده ،االن هست و در
آينده احتمال دارد به وجود بيايد و ما نميشناسيم ،تنها با کلمه«استضعاف» قابل بيان
است .بنابراين مبارزه با استضعاف و تكيه بر مستضعفين ،که قرباني استضعافند ،مبارزه
با همه عوامل و دردهايي که استضعاف را در جامعه و زندگي انسان به وجود ميآورند،
يك نوع جهت گيري و جبهه گيري کامالً مشخص ،ابدي و هميشگي است که با
تحول و تغيير جبههها و مسئوليتها و مصداقها ،نو بودن و بيان کننده بودن خودش را از
دست نميدهد .ولي ما روي کارگر تكيه کرديم ،بعد نظام کارگري روي کار آمد ،و
ميبينيم که در آن نظام کارگري ،استضعاف فكري و اخالقي وجود دارد ،استضعاف
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سياسي وجود دارد؛ استضعاف اقتصادياش از بين رفته (ولي) استضعاف ماشينيسم،
استضعاف بوروکراسي ،استضعاف تكنوکراسي به وجود آمده .اينها همه را با چه
کلمهاي بيان کنيم؟ االن هيچ کلمهاي نيست که اينها را بيان کند ،اما «استضعاف» نو
بودنش را نشان ميدهد .از همان هابيل مستضعف هست تا آخر تاريخ ،اين کلمه ،بيان
کنندگي ،نو بودن ،زنده بودن ،و فراگيرنده بودنش را از دست نميدهد؛ به يك
مصداق تكيه نميکند که وقتي مصداق عوض شود ،ديگر مردم نفهمند .به يك مفهوم
کلي فراگيرنده در مسير حرکت انسان تكيه ميکند .
همين ماکسيم رُدَنسون ميگويد «مذهبيها و مسلمانهاي انقالبي ،در جامعههاي
اسالمي ،خيلي پيشرفت کردهاند .ولي يك مشكلي دارند که مارکسيستها آن مشكل را
ندارند» (چون خودش مارکسيست است ،امتيازي براي مارکسيستها قائل ميشود!)« .و
آن اين است که يك جوان انقالبي که ميگويد مارکسيست است ،کارش روشن
است ،که کارگرها در يك طرف هستند و مبارزه هم با سرمايه داري است ،و همه
سرمايه دارها را هم رديف ميکند و با ايشان در جنگ است .اما يك مسلمان انقالبي
چپ ،که طرفدار کارگر است و روي کارگرها تكيه ميکند ،گاهي ميبيند که ميان
سرمايه دارها مسلمانهاي خوبي هم وجود دارند که مؤمناند ،خيرات و مبرات
ميکنند ،خمس و زکات ميدهند ،به حج ميروند ،مجلس ديني درست ميکنند و
واقعاً هم معتقدند» (هر ماشيني که درست ميکنند ،يك قرآن هم ميگذارند و به
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مشتري ميدهند .خوب آدم تكان ميخورد! يا کارگرهايشان را به جاي اينكه به «فولي
برژه» در پاريس ببرند ،به زيارت امام رضا ميبرند!) «در اين صورت آدم نسبت به
سرمايه دار احساس همبستگي پيدا ميکند ،گو اينكه خودش تكيه انقالبي به توده کرده
است»! يكي از همين روشنفكرهاي ضد مذهبي همين مسئله را در ايران مطرح کرد.
منتها من نميدانستم ،تا اينكه بعد کتاب «ردنسون» به نام «اسالم و کاپيتاليسم» را
خواندم ،ديدم که در آخرش نوشته شده و آنها از او گرفتهاند و به اسم خودشان (مطرح
کرده اند) :وقتي که ميبيني يك سرمايه دار که استثمار ميکند ،يك مذهبي مسلمان
خوب است ،تو با اينكه روي کارگر و محروم تكيه ميکني ،مجبوري با او هم
همبستگي فكري و ديني پيدا کني ،در صورتي که جبههات با او مخالف است .گفتم
«درست مثل شما؛ گاه هست که يك مارکسيست انقالبي ب .ام .و.اش را قرمز انتخاب
ميکند ،که رنگ انقالبي باشد ،تو با او چه کار ميکني؟ او که ب .ام .و .سوار است،
معلوم است مال کدام طبقه است ،اما رنگ قرمز انتخاب ميکند و کراوات ابريشم طرح
«مزن دتان» به رنگ قرمز ميزند .او سمبلهاي مقدس تو را انتخاب کرده و طرفدار
مارکسيسم هم هست ،و .ب .ام .و .سوار هم هست! تو با او همان کار را ميکني که ما
با آن سرمايه دار مؤمن ميکنيم! واقعاً هم همين طور است .آن (روشنفكر ضد مذهبي)
با خانمش به تهران آمده بود و با من راجع به بورژوازي وابسته به مذهب و همان
حرفهاي قديمي بحث ميکرد و ما را (پيرو) ايدئولوژي وابسته به طبقه بورژوازي و
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خودش را يكسره انقالبي ميدانست! گفتن «کجا کار ميکني؟» ديدم در تلويزيون کار
ميکند و خودش  16هزار تومان و خانمش  2هزار تومان ميگيرد که ميشود 34555
تومان! گفتم «زندگي من هم همين طور است که ميبيني؛ (آن وقت ،من ايدئولوگ
وابسته به طبقه بورژوازي هستم و تو ايدئولوگ کارگري .اين چگونه زندگييي
است؟!»

1

...زندگي حضرت علي را در پيش رو داريم و ميبينيم ،و همچنين زندگي ديگران
را .کسي که سرمايه دار است که ديگر بحث ندارد .ولي آن که اين مفاهيم را در
انحصار خودش ميداند( ،قابل بحث است) .در شوروي ،طبق آمار رسمي ،در سال ،62
اختالف درآمدها  35برابر بود ،و االن بيش از  155برابر است .يعني در سال  ،1962اگر
يك کارگر  1555تومان ميگرفت ،رئيس کارخانه  35هزار تومان ميگرفت .حال چرا

 . 1در زمان مصدق ،از طرف مليون که بورژوا بودند ،پدر من و (از طرف) توده اى ها که کارگر و خلق و … بودند
شاهزاده کامران ميرزا کانديد شده بود ،که سر کوچه ما زندگى مى کرد .بعداً بورژوازى و کارگر را التها بهتر از
روشنفكرها شناختند :بيست و هشت مرداد التها و چاقوکش ها را آوردند و جلوى خانه ما پياده کردند( .خودشان دخالت
نمى کردند ،بلكه به طور غيرمستقيم و مثالً به وسيله مردم ما را مى کوبيدند!) و آنها هم (شروع کردند به) مرگ بر مصدق و
مرگ بر ما .ولى خوب ،قيافه خانه ما معلوم بود که چگونه است! آنها هم که مى شناختند ،فحشها را به ما مى دادند و مى
رفتند خانه شاهز اده کامران ميرزا را غارت مى کردند( ،چون) اين کارگرها مى دانستند که او چيزى دارد ،ولى آن که رهبر
بورژوازى است چيزى ندارد! خودشان مى دانستند که اين کلك است و آن رهبر پرولتاريا است که فرش و قاليهاى …
دارد ،قالى و راديو و … را از آنجا بر مى داشتند و در کوچه از جلوى خانه ما که رد مى شدند فقط فحش مى دادند! اينها
جبهه ها را بهتر از روشنفكرها مى دانستند!
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اين کار را کردند؟ اين مسئله خيلي مهمي است :در زمان لنين آمدند دستمزدها را به
هم نزديك کردندبعد يك مشكل ديگر پيدا شد :وقتي که گفتند به پرستار  1555تومان
و به دکتر  3555تومان ميدهيم ،هيچ کس نرفت دکتري بخواند ،آموزش عالي از بين
رفت؛ براي اينكه يك دختر ازسن  12سالگي ميتواند برود پرستار شود و بعد از  6ماه
کار و يك سال کار ،در  19سالگي 1555 ،تومان حقوق بگيرد؛ ولي اگر بخواهد طبيب
شود ،بايد در  25سالگي بيايد و وارد رشته طب شود و  3555تومان بگيرد .هيچ کس
اين کار را نميکند! کارگر  1355تومان ميگرفت و مهندس  3555تومان؛ براي
اختالف  255تومان که نميرفت  15سال آموزش اضافي ببيند! براي اينكه آنجا يك
کار آموزش نيافته ،مشابه و نزديك به يك کار آموزش يافته ميگرفت .بعد لنين گفت
«گور پدر سيستم اقتصادييي که تشابه حقوقها را وضع کرده»! بعد آمد گفت «بايد از
سرمايه داري بياموزيم» .چه چيز را بياموزيم؟ سوسياليسم ،فقط وقتي تحقق پيدا ميکند
که توليد زياد شود وقتي توليد و برکت زياد شود؛ کارگرها را ميتوان تغذيه کرد ،يا
تمام دهقانان را خود «کالخوز» ميتواند تغذيه کند ،و همه تودههاي مردم را ميتوان
تغذيه کرد .وقتي برکت و توليد زياد است ،در دسترس همه هست (چون چند برابر
ميشود) .آمد و گفت :وقتي توليد زياد ميشود ،سوسياليسم ميشود ،براي اينكه توليد
زياد شود ـ که شرايط تحقق سوسياليسم است ـ ،بايد انگيزه نفع فردي را به وجود
آوريم؛ يعني وقتي که رئيس کارخانه  3555تومان ميگيرد ،ديگر هميشه در کارخانه
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نيست :دو ساعتي ميآيد و نظري ميدهد و کارها را دست معاونش ميدهد و خودش
دنبال «عشقش» ميرود! (مثل کارهاي دولتي که االن هست!) .انگيزه نفع فردي يعني
اينكه هر کس کار بهتري ميکند و کار حساستري دارد ،درآمد بيشتري داشته باشد و
به هر که کار بيشتر و تالش بيشتري ميکند ،سود بيشتر داده شود .ولي اگر سود مشابه
داده شود ،انگيزه فردي از بين ميرود .بعد گفتند که اگر دستمزد را زياد کنيم ،با
سوسياليسم مغاير است .بعد گفتند «پاداش (مي دهيم)»؛ سيستم پاداشي به وجود آمد که
به صورت فكاهي درآمد :حقوق فالني مثالً  955تومان بود و  15555تومان پاداش
ميگرفت و حقوق  15955تومان ميشد! خوب اين با سود چه فرقي دارد؟! واقعاً اين
نيست که نخواسته باشند سوسياليسم را برقرار کنند ...توليد سقوط کرد و از بين رفت،
قحطي دهقاني به وجود آمد ،زراعت از بين رفت .وقتي که کشاورزي را دولتي کردند،
کشاورزها کار نميکردند ،چون ميدانستند که خرمن را شرکت تعاوني برمي دارد و
ميبرد (اين غير از دهقاني است که در کوچه که راه ميرود ،تپالههاي گاو را جمع
ميکند و ميبرد در باغش ميگذارد) .توليد پايين آمد و قحطي بزرگي در  1934به
وجود آمد( ،به طوري که) آمدند و گندم خريدند ،در صورتي که نصف دنيا را
آذربايجان و قفقاز و گرجستان گندم ميداد و انبار گندم دنيا بود ،و در قحطي ،توليد به
طوري پايين آمد که پايينتر از  25سال پيش قرار گرفت .ناچار مجبور شدند
انگيزههاي منافع فردي را باز دوباره وارد کار اقتصادي بكنند .انگيزههاي منافع شخصي
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با برابري مغايراست( ،ولي) براي اينكه توليد از بين نرود ،ناچار شدند به نابرابري تن
بدهند .
براي همين است که من ميگويم جز با يك جهانبيني که افراد در آنجا براساس
يك سيستم ارزشهاي معنوي حتي از حقشان و از پولشان بگذرند ،امكان تحقق
سوسياليسم به معناي واقعي نيست (مي خواستم اين نتيجه را بگيرم) .مگر اينكه من ،غير
از بازرس دولت که آنجا ميآيد ،يك رابطه وجودي در ذات و فطرت خودم با کانوني
در هستي ،براساس جهانبينيام برقرار کنم ،به طوري که با همان حالت ،بيشتر از آنچه
براي سود شخصيام تالش ميکنم ،براي سود امت ،ملت و مردمم تالش کنم .اگر به
آن ايمان نداشته باشم و فقط براساس سيستم سود باشد ،هيچ سودي توجيه نميکند که
من به جاي  4ساعت 15 ،ساعت کار کنم يا به جاي اينكه آرام کار کنم ،شديد کار
کنم يا به جاي اينكه همه حواسم را به آن کار بدهم اصالً بروم دنبال ...و پشت ميز و
پشت دستگاهي که نشستهام ،کار نكنم .چه عاملي مرا وادار ميکند که کار و توليد
کنم؟ يا هيچ عاملي ،که (در اين صورت توليد) افت ميکند ،با انگيزه فردي که خود به
خود به نابرابري و به رقابت و تالش گرگ و ميش شدن در زندگي بورژوازي کشيده
ميشود .
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پس بايد يك سيستم الهي باشد .بايد آن انگيزه براي من باشد که حتي من از حقم
بگذرم .در يك سيستم يا در يك جامعه اسالمي ،من مسلمان که به اين ارزشها معتقدم،
اگر دکترم و يك بخش جراحي را ميچرخانم و پرستار من ،يك آدم معمولي است
که ميتواند يك سال پرستاري کند ،طبيعي است که اگر براساس سود و منفعت باشد،
بايد من  35برابر او درآمد داشته باشم ،وگرنه اصالً دخترم دنبال کارمعماري نميرود و
برادرم يا شاگردم نميرود طبيب شوند و همه ميرودند پرستار يا کارگر ميشوند و آن
کار را نميکنند .و ثانياً من ديگر کار نميکنم؛ اگر بيمار را بياورند ،بهانهاي ميآورم و
در ميروم .اين ،در هر کشوري ممكن است .و آن وقت يك سيستم پليسي ميخواهد
که وضع را روز به روز شديدتر کند ،تا نظام پليسي بر همه حاکم شود .آن وقت دولت
دموکراتيك به يك دولت پليسي تبديل ميشود ،و فاجعه به بار ميآيد ،انگيزه ديگري
وجود ندارد .
ولي اگر من و او هر دو وابسته به جهانبينييي باشيم ،که در آن جهانبيني ،برابري
من واو به عنوان دو انسان توجيه شود ،و اگر من اساساً باالتر از سيستم منافع شخصي،
منفعت و سود ،يعني بر روي سيستم ارزش تكيه کنم ،براي من قابل تحمل است که
 3555تومان بگيريم و او  1555تومان و حتي تالش ميکنم که اين  555تومان اختالف
ننگ آور را از بين ببرم ،و لذت ميبرم از اينكه راننده من در اداره با خود من و زن و
بچه هايش مثل زن و بچههاي خود من ،از زندگي مادي مساوي برخوردار باشند (برايم
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قابل توجيه است) ،و حتي کشش من نه تنها به آن طرف ميرود که سهم مادي آنها و
برخورداري آنها را به خودم نزديك کنم ،بلكه به اين طرف ميرود که اينها را ـ زير
دستانم را ـ ازخودم جلوتر ببرم ،و بعد به مرحلهاي از ارزش برسم که مني که قيمت
اقتصادي کارم براي جامعه 55 ،هزار تومان درماه است ،از کسي که قيمت کار
اقتصادياش 3555 ،تومان نيست ،کمتر سهم ببرم ،پول بگيرم و برخورداري داشته
باشم ،و از محروميتم هم لذت ببرم؛ و «از محروميت لذت بردن» ،فقط دريك سيستم
ارزشي قابل توجيه است (واال عقب ماندگي براي هيچ کس قابل تحمل نيست) ،يعني
سيستمي که انسانها را از مسئله حق خودشان باالتر ميبرد .اگر به حق برسيم ،آيا واقعاً
توليد انسانها مشابه است؟ نه ،معلوم است که مهندسي که يك کارخانه  5هزار نفري
را ميچرخاند و کارگري که ميخواهد يك پيچ را بچرخاند ،کارشان با هم فرق دارد؛
او واقعاً بايد  3555تومان بگيرد واين واقعاً بايد  1555تومان بگيرد ـ از لحاظ اقتصادي،
ارزش کار واقعاً همين است .اما اين باز نابرابري به وجود ميآورد .
نه در يك سيستم اقتصادي و يك سيستم مادي ،بلكه در يك سيستم ارزشي و
براساس ارزشهاي اخالقي است که برابري حقوقها به ارزشهاي انساني صدمه نميزند،
بلكه حتي فقر آن آقاي مهندس را توجيه ميکند .
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ميگويند که يكي از افسران رشيد و مجلل حضرت امير ،که در قبل از حضرت
امير ،در زمان ابوبكر و عمر هم رجلي بوده و پست داشته و خودش از يك خانواده
اشرافي بوده ،وقتي که رژيم عوض شد و علي روي کار آمد ،بعد از روز هفتم و هشتم
که علي بيت المال را ميداد ،رفت و حقوقش را بگيرد ،قبل از او غالم زنش ،که آزاد
شده بود ،رفت حقوق بگيرد؛ سه دينار گرفت .بعد که او رفت بگيرد ،خازن علي به او
هم سه دينار داد .او اول تكاني خورد و فكر کرد اشتباهي شده (فكر کرد که او فعالً
پول خرد را داده تا اسكناسها بعد برسد!) .ولي بعد که (خازن) گفت «مرحمت عالي
زياد» ،فهميد که اوضاع برگشته .همه هم نگاه ميکردند که ببينند عكسالعمل او ـ به
عنوان يك فرماندار ـ چيست .او پولها را در جيبش گذاشت و نزد علي آمد و گفت
«مأموريت من چيست؟» و با تمام ذوق و شوق و افتخار و ايمان بر سر مأموريتش
برگشت ،در حالي که سهمي که اين رژيم به او داده بود ،سهمي بود که به غالم آزاد
شده زنش داد .آيا بر اساس سيستم منافع اقتصادي ،او نبايد عصيان کند؟ آيا اين واقعاً
حق کشي نيست؟ اين برابري نيست ،حق کشي است .اما در يك سيستم ارزشي که
ميتواند مسائل را بر اساس باالتر از حق فردي توجيه کند (همان سيستمي که فدا شدن
نيچه را در برابر يك اسب توجيه ميکند) ،در همان سيستم عاصم سه دينار ميگيرد و
غالم هم که يك برده و يك عمله است ،سه دينار ميگيرد (حقوقشان مساوي است) ،و
اين براي عاصم نه تنها قابل توجيه است ،که افتخار آميز هم هست ،و نه تنها
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کوچكترين افتي درکار و مسئوليت اجتماعياش نميدهد ،بلكه مسلماً عاصم وقتي که
با سه دينار حقوق سرپستش ميرود ،بيشتر از زمان عثمان ،که صد برابر غالم ميگرفت،
کار ميکند ،براي اينكه ديگر ميزان و جهانبيني عوض شده ،نظام عوض شده،
ارزشيابي عوض شده و سيستم ارزشي براساس سيستم مادي نيست .
مارکس هم ،چون غير از ماترياليسم مالکي ندارد ،ارزش کار را ناچار فقط براساس
اقتصاد سنجيده است :او نميگويد ،کار يك طبيب ،انساني هست و بنابراين نبايد آن را
براساس پول ارزيابي کرد و کار يك عمله که مادي است ،بايد براساس (پول سنجيد)،
(بلكه) ميگويد :واحد کارعبارت است از يك ساعت کار ساده براساس توليدي که
ميکند .براساس چه بسنجيم؟ براساس احتياج مادي که اين کارگر دارد ،براي اينكه
بتواند يك ساعت کار را بكند ،قيمت گذاري ميکنيم و قيمت کارش را ميدهيم .اين،
کار ساده است و مثالً ميگوييم که ساعتي  5تومان حساب کرده ايم .خوب ،طبيب
چي؟ او يك ساعت کارش ،کار مرکب است؛ چون  35سال کار ميکند تا طبابت
بكند ،و  35سال هم آموزش ديده و کار نكرده و درآمد نداشته .پس يك ساعتش را
چقدر حساب ميکنيم؟ دو ساعت .پس يك ساعت کارش کار مرکب است و دو برابر
کار ساده است ،و  15تومان ميگيرد .پس در اين سيستم ،کار يك طبيب به عنوان يك
کار انساني که ارزش معنوي دارد ،اصالً معني ندارد ،چون يك کار مرکب است .بنده
که االن  4ساعت است دارم براي شما صحبت ميکنم ،از يك طرف کاري که
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ميکنم ،يك قران هم نميارزد ،و از طرف ديگر ،از نظر خود ما ،هيچ پولي وجود
ندارد که بشود در برابرش داد .خوب ،اگر کسي بخواهد حساب کند ،ميگويم« :من
اينجا سه ساعت کار کردهام ،سه ساعت هم مطالعه کردهام ،سه ساعت هم تحقق
کردهام ،و با اين حساب ميشود نه ساعت؛ پول ما را بده»! اين يعني چه؟ اصالً ديگر
اهانتي از اين باالتر وجود ندارد! او بر اساس يك سيستم ديگر کار مرا ارزيابي ميکند
و ديگر سيستم کار ساده و کار مرکب معني ندارد .وقتي براساس سيستم کار ساده و
کار مرکب (ارزيابي) ميکني ،آقا مهندس ،آقاي رئيس و آقاي کفيل ميگويد
«بنابراين اگر ميخواهي بر آن اساس مادي حساب کني ،من که  34سال درس
خواندهام و  35هزارتومان ميگيرم ،بايد  55برابر اين پرستار که  6ماه درس خوانده و
ماهي  1555تومان ميگيرد ،درآمد داشته باشم؛ يك قران هم کمتر بدهي ،ديگرکار
نميکنم»! وقتي که بايد چنگال من شكم مريض را پاره کند ،ديگر در اينجا بازرس
دولت به کار نميآيد ،و ناچار سرش را به هم ميآوريم!
 ...بايد سيستم ارزشي ديگري وجود داشته باشد که از آغاز کار (کسي) نتواند،
ارزشها را (زير پا بگذارد) ...و (قرآن) ميگويد :ان في اموالكم حق للسائل و المحروم.
نميگويد «اينها مال شماست؛ کمي از آن را بدهيد»؛ (بلكه) ميگويد «اگر گرفته باشي،
حق او ار دزديدهاي و دزد هستي ،و نه اينكه آدم مالكي هستي که نخواستهاي از ملك
بدهي و احساس کني» .
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...آخر اگر اين ضمانت اجرايي نداشته باشد ،که پند و اندرز است؛ اگر محمد
ميخواست (پند واندرز) بدهد ،چرا شمشير ميکشيد؟ (به جايش) ميگفت که هر که
عمل کرد خوب است و هر که عمل نكرد بد است سرو کارش با حضرت عباس! او که
در يك دستش کتاب و در دست ديگرش شمشير گرفته ،يعني پشت اين کتاب شمشير
است :کتاب ،ترازو ،آهن .
...در اينجا ،سوسياليسم تنها تغييري در سيستم اقتصادي نيست ،بلكه تغييري در
«بودن» من نيز هست .فرق مهم اين است که (سوسياليسم فقط) تغييري در سيستم توليد
و توزيع نيست (اين ،يكي از ابعادش است) .اصالً انسان سوسياليست وجود دارد ،يعني
«من» سوسياليست طور ديگري فكر ميکند ،زندگياش طور ديگري است و
جهانبينياش طور ديگري است و اصالً بالذات ضد بورژوازي است .در جهانبيني
است که بايد اين مسئله مطرح شود؛ واال اگر با فرهنگ بورژوازي ،بينش بورژوازي و
فلسفه بورژوازي ،سيستم زندگي آدمهايي را که در بورژوازي زندگي کردهاند ،عوض
کنيد ،بدتر ميشود و باز بورژوازي ،با همان گنداب ،به شكل ديگري دامنگير خون
سوسياليسم ميشود .چنانچه امروز ميبينيم سرمايه داري شرفش بيشتر از «سوسياليسم»
است :آنجا گاهي نداي انساني به گوش ميرسد( .ولي) اينجا که اصالً خفقان است
انگار ديگر بشر نيست؛ آدم وحشت ميکند! اگر در جايي يك فاجعه انساني به وجود
بيايد ،باالخره از همان فرانسه پليد هم صد تا صدا و ندا و ...بيرون ميآيد :خانم سيمون
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دوبوواريك زن بيخدا ،بيمذهب و ...است و بيعقد و بينكاح و ...با ژان پل سارتر
زندگي ميکند (چهل پنجاه سال با يكديگر زندگي ميکنند که بيينند همديگر را
درك ميکنند يا نه!) ،و معلوم است چه تيپ زني است .جميله را در الجزاير شكنجه
ميدادند« .ژيزل حليمي» آمد و او را ديد؛ (سپس) دو نفري آمدند و برنامه گذاشتند که
«ريزل» خود را به عنوان وکيل جميله معرفي کند .آنها قبولش نكردند .سيمون دوبووار
با شهرت خودش و سارتر ـ که نويسندههاي معروف دنيا هستند ـ به قدري نظام و رژيم
فرانسه را بمباران کرد ،که مجبور شدند وکالت نامه جميله را به دستش دهند ،و او به
شكنجه خانه رفت و با جميله نشست و (جميله) همه آن فاجعههايي که بر سرش آورده
بودند ،يكي يكي به او گفت .ژيزل به پاريس آمد و به سيمون دوبووار گفت و او ـ با
آن قلمش ،که هر کلمهاش را دنيا يك ميليون دالر ميخرد ـ به برج ايفل رفت و فاجعه
را به گوش همه دنيا رساند ،که دوگل را با همه فخر و عظمت و محبوبيتش به لجن
کشاند ،گفت «آقاي ژنرال ،اعتراف کن که درزير (حكومت) توانسان شكنجه ميشود؛
بنابراين تو وارث انقالب فرانسه نيستي؛ وارث قداره بندهاي دوره رژيم سابق هستي».
يقهاش را گرفت به قدري که آخر از اون اعتراف گرفت ،و او گفت «امكان دارد چنين
چيزي باشد» و وقتي که گفت ،يعني فاتحه تمام نظام فرانسه را خواند! که در فرانسهاي
که جاي اعالميه حقوق بشر است ،امروز بشر را به اين صورت بطري به ...بر سر اين،
داد و قالي در دنيا و در افكار عمومي راه انداختيد ،تا اينكه ازآنجا و از دست آن
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جالدها بيرونش کشيد .حال فكرش را بكنيد که چرا در همان موقع ،در آن روزنامههاي
کثيف و حتي در «اکو» و «فرانسواز» و در روزنامههاي «خلق» هيچ صدايي در نيامد!
براي اينكه اينها همان بورژوازي کثيفي هستند که سيستم را عوض ميکنند و اين همه
شهادتها و مبارزات و آرزوهاي انسان را بر باد ميدهند .چقدر در اين راه انسان خون
داده ،چه جوانهايي از بين رفتهاند و در اروپا و آسيا و آفريقا چه اميدهايي بود براي
اينكه بشريت يك تجربه سوسياليستي داشته باشد و از سرمايه داري و استثمار و استعمار
و از همه بديها و بدبختيها نجات پيدا کنند( ،ولي) بعد به صورت بدبختي بيشتري
درآمد که خود کمونيستها که از رژيم هايشان در ميروند ،به اروپا ميروند .از
«سولژنيتسين» پرسيدند چرا به «آمريكا ميروي؟»؛ ميگويد براي اينكه آنجا ميتوانم به
آمريكا فحش بدهم ،ولي در کشور خودم ـ روسيه ـ نميتوانم ،براي اينكه اگر در همان
موقع با نيكسون الس ميزنند ،تمام روزنامهها از او ستايش ميکنند !
يكي از حضار ـ در هر صورت در اين بحثي نيست که رژيم مارکسيستي داراي
پوئنهاي مثبتي هست که توانسته رواج پيدا کند .
دکتر ـ اصالً من خود معتقدم که آدم اگر يك روشنفكر مسلمان نباشد و آدم باشد،
بايد مارکسيست شود (اين راه حل است؛ خالص! ،مگر اينكه برود يك سرمايه دار
شود ،يا فاشيست شود ،يا کليسايي (کشيش) شود .براي اينكه راه ديگري ندارد!
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بعضيها مسئله را اين طور طرح ميکنند که مثالً ميگويند «اسالم بين مارکسيسم و
سرمايه داري است» .اين ،حرف مفتي است :سرمايه داري يك بيماري است که اسالم
و مارکسيسم در مبارزه با آن با هم رقابت دارند ،و چون رقابت دارند ،بنابراين دارند،
در يك هدف مشترك با هم کار ميکنند .اخالق مارکسيستي با يك اخالق اسالمي ـ
همان طور که گفتم ـ اصوالً يكي است؛ ميخواهيم ببينيم با جهانبيني کدام يك
تناسب دارد؛ جهانبيني ماترياليستي يا جهانبيني توحيدي؟ من ميگويم ماترياليسم با
سرمايه داري جور است و اول بار هم ماترياليسم در قرن  ،12در اروپا موقعي که طبقه
بورژوا و سرمايه دار روي کار آمده بودند ،به وجود آمد و روشنفكران وابسته به
بورژوازي بودند که از ماترياليسم دم ميزدند .يك ماترياليسم طبيعتاً يك زيربناي
سازگار با لش بودن و چاپيدن و خوردن و کيف کردن دارد .واال اخالق يك
سوسياليست اخالق يك مسلمان است؛ به خاطر اينكه از اين باالتر ديگر دعوتي وجود
ندارد .منتهي اين دعوتها ،دعوتهايي بوده که هميشه از زبان پيامبران تكرار ميشده ،و
امروز ما چگونه اين دعوتها را بياوريم و در مبارزه با مذهب ،بر روي ماترياليسمي بنا
کنيم که هميشه زير بناي فكري لشها ،عياشها ،فاسدها ،قلدرها ،بيباکها ،بيدردها و...
بوده است؟
س ـ چه جاذبهاي در مارکسيسم و مارکسيستها هست که به آنها بيشتر جذب
ميشوند ،به طوري که حتي بعضيها قبل از اينكه حرکتشان به حد حادي برسد زير
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بناي اسالمي دارند ،ولي بعد که حرکتشان مرحله حادي ميرسد ،تغيير ايدئولوژي
ميدهند؟
ج ـ اين يك قانون کلي نيست ،بلكه به صورت حادثهاي است که همين دو سال
پيش با آن درگير بوديم .يعني از موقعي که صداي اسالم مترقي وافرادي را که (بر آن)
تكيه ميکردند ،خاموش کردند و توانستند سكوت مطلق برقرار کنند و به اسالم اجازه
حرف زدن ندهند ،جلوي حرفهاي خودشان گرفته نشد ،بلكه حتي به نوعي آنها را آزاد
هم ميگذارند! امروز شما ميتوانيد بهترين کتابهاي مارکسيستي را از کتابخانهها
بخريد( ،در حالي که) کتاب زندگي حضرت امام حسين و حضرت فاطمه را نميتوانيد
گير بياوريد ـ به اين صورت است .
ولي مسئله اين است که ـ همان طوري که گفتم ـ اگر اسالم در اين صورت
متعالياش قابل طرح نباشد ،طبيعتاً گرايش يك انسان مسئول به عدالت و مبارزه
طبقاتي ،که با سرمايه داري و استعمار و خرافه پرستي سر جنگ دارد ،او را به آن
ايدئولوژي ميکشاند؛ براي اينكه ـ همان طور که گفتم ـ اگر مسلمان نباشد ،يا بايد
فاشيست باشد ،دست راستي باشد ،سرمايه دار باشد ،يا برود و نوکر و مريد و مقلد
آقاي پاپ يا امثال و نظاير پاپ ـ مراجع تقليد و ...شود .از او نميشود چيز ديگري
انتظار داشت؛ مگر اينكه اسالم به صورت يك جهانبيني مترقي در آن شكل مطرح
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شود ،تبليغ شود ،گسترش پيدا کند و جا بيفتد .ديديم که در همان اوائل کار ،که امكان
فكري وجود داشت ،بچههاي مذهبي گسترش شگفت انگيزي داشتند و تفوق روحي بر
مارکسيستها داشتند و مارکسيستها عقب افتاده بودند .مگر چهار سال پيش ،در
عمل ،در دانشگاه و در همه جا چنين نبود؟ بعد يك مرتبه (با توطئه اي) که ريشه
هايش را بايد در سازشهاي بين المللي جست ،درعمل برگ را برگرداندند ،و تمام اين
امكانات فكري از دست مسلمانان گرفته شد ،ولي آنها به رشد خودشان ادامه دادند و
بعد آمدند و از سر ما هم گذاشتند و حاال تيرهاشان را متوجه ما کردهاند .االن ما در چه
وضعي هستيم؟ در وضعي هستيم که «سنگها را بسته و سگها را رها کرده اند» .دائماً
(کارشان) تكيه کردن و فحش دادن و حمله کردن به اسالم است ،بدون اينكه اجازه
دفاع به آن بدهند .شما اگر دست و پاي يك نفر را ببنديد ،هر بچهاي ميتواند او را
بزند و مجروح کند .به کدام اسالم اجازه سخنراني داده ميشود؟ فقط اسالمي که به
درد اثبات حمالت آنها ميخورد .يعني آنها که فحش ميدهند ،بعد چند تا «مسلمان» را
باالي منبر ميفرستند و ميگويند «مثل اين»! بعد بچهها نگاه ميکنند و ميبينند راست
ميگويد! اين اسالمي هم که االن مجاز است ،اسالمي است که فقط به عنوان مصداقي
براي فالکت اسالم ،محكوميت اسالم و بيهوده و بيريشه بودن اسالم به کار ميرود؛
وگرنه به اسالم ديگر حق (حيات) داده نميشود .واال چرا جاهاي ديگر اين طور
نيست؟ الفتح االن  15سال است که جنگي در دنيا راه انداخته که اصالً نظير ندارد ،او
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اگر کسي يك فلسطيني را با يك ويتنامي مقايسه کند ،واقعاً بيانصافي و بيشعوري
است؛ (مقايسه) ملتي که در سرزمين خودش با پشتيبانيهاي ابرقدرتهاي دنيا دارد عليه
يك رژيم کثيف قاچاق فروش مفلوك ميجنگد ،با ملتي که اصالً جا ندارد ،خانه
ندارد (و نميداند) کجا ميرود :از آن طرف ميرود دشمن است ،از اين طرف ميآيد
پليس لبنان است ،از اين طرف ميرود سوريه است ،از آن طرف ميآيد ملك حسين
قتل عامش ميکند؛ روي هوا و روي آتش است و دنيا را به ستوه آورده است .او بعد از
 15سال مبارزه جانانه و مترقي اش ،که االن دارد کره زمين را ميچرخاند ،چرا نارسايي
اسالم را حس نكرده و متوجه نشده ،که بيايد ايدئولوژيش را عوض کند؟! چرا همين
مسلمانان ما که با همين مارکسيستها با هم به کار شروع کردند ،در عمل ،در توفيق
فكري ،در طرحها و آرمانهايشان ،در مجادله منطقيشان و در نشان دادن ميزان ارزش
انساني و خلق تيپهاي جديد و انقالب فكري و ذاتي و شخصيتها و خانوادههايي که
ايجاد کردهاند و تغييري که در روابط دادهاند و جهش فكري و جانبازي و ، ...که دارد
با آن سرعت گسترش پيد ميکند ،نارسايي حس نكردند و از اينها گذشتند؟ اين تجربه
را  15مرتبه مارکسيسم کرده و ما ديديم که به کجا رسيده است! نوشته «از زمان سيد
جمال تاکنون اسالم مترقي به جايي نرسيده »1ميگويم :تو به کجا رسيده اي؟ مگر تو

 . 1اشاره به بيانيه تغيير مواضع ايدئولوژيك اپورتونيست ها( .بنياد)
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هم از زمان سيد جمال نبوده اي؟ تو هم همزمان با سيد جمال بودي؛ منتها تو در يك
زمينه باز بودي و سيد جمالها در يك زمينه محدود ،بدبخت و مفلوك ،که از
خودشان بهترين قاتلهايشان درآمد .سيد جمال تنها با استعمار و با استثمار مبارزه
نميکرد؛ آخوندها اصالً مهلتش ندادند که به دشمن برسد؛ خودشان از پشت خنجر به
او زدند و نابودش کردند .اگر او به جايي نرسيده ،هيچ استبعادي ندارد؛ اما تو  65سال،
 45سال در همين ايران بودي ،و اصالً تمام افكار انقالبي از طريق آذربايجان با اروپا و
به روسيه رفت و جمهوري خلق سوسياليستي را قبل از  1914در شمال به وجود آورند
و روزنامه ستاره سرخ ،که لنين منتشر ميکرد ،از فرانسه به ترکيه و از ترکيه به
آذربايجان ميآمد و با االغ به روسيه ميبردند .پس آن موقع که شما اينجا بوديد،
رژيمهاي کثيف در ايران بودند ،حكومت مرکزي نبود ،تضاد بود ،فقر بود ،عصيان
بود ،فئوداليته بود و همه اينها زمينههايي بودند براي کار شما .پس شما که بهترين
سازمانها را داشتند ،بهترين حزب را داشتيد و غنيترين نيرو را داشتيد ،در موقعي که
هيچ ايدئولوژي مخالف شما نبود ،و تنها ايدئولوژي منحصر به فرد بوديد ،به کجا
رفتيد؟ شما که بهترين ائمه تان را ما هميشه در تلويزيون زيارتشان ميکنيم! شما به کجا
رسيده ايد؟ اسالمي که ما به آن تكيه ميکنيم ،هنوز  5سال 15 ،سال است که شروع
شده ،و اين دست آوردهايش است .آن هم با چه چيز؟ ماکي هستيم؟ يك کاسب و
يك معلم و چهار تا دکاندار و ...هستيم ،و شما در خود آمريكا برايتان فكر توليد
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ميشود و در سراسر دنيا پشتوانه فكري و ايدئولوژيك داريد و بهترين نويسندهها ،تئاتر
نويسها ،فيلسوفها و عالمان دنيا به شما خوراك ميدهند .ماکي هستيم؟ ما جز چند تا
طلبه و ، ...يك معلم و چهار تا بازاري نيرويي نداريم ،که دائماً تلفن ميکنند و صداي
ما را بند بياورند .ما هيچ نداريم ،معذالك در عمل توانسته ايم در همين فرصت اندك،
در برابر شما خودتان را نشان بدهيم و حتي جلوتر هم برويم و حاال شماييد که ...اين
براي شماها ننگ است ،که کتاب «فاطمه فاطمه است» ،که شرح حال حضرت فاطمه
است ـ که اينجا هميشه روضهاش را ميخواندهاند ـ ،ممنوع شود و کتاب اقتصاد «نيكي
تين» و انسانشناسي «اوپارين» کتاب درسي ميشود .اين ،ننگ است و آدم بايد مواظب
باشد که بيرون چه خبر است.
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*...در آنجا مارکسيسم عقب رفته ،و اصالً خيلي منحط شده است ،به طوري که
بعد از سالهاي  64-65و باالخص بعد از داستان مجارستان (سالهاي  ،)56-54قشر
روشنفكر به کلي بريد .يعني تقريباً تمام روشنفكرهاي حزب کمونيست اصالً جدا
شدند .در فرانسه اصالً يك حزب ديگري به اسم «PSU» (Parti Socialistes
)Unifiesتشكيل دادند که همه روشنفكرند ،فقط همان طبقات کارگري هستند که
ماندهاند .خوب ،چطوري است که اکنون همين مارکسيسم در قبايل بدوي و جامعههاي
عقب مانده رشد پيدا ميکند ،در صورتي که اصالً جبر تاريخ به طرف رشد مارکسيسم
درجامعه سرمايه داري مترقي پيشرفته پيش بيني شده است؟ حاال برعكس شده؛
چرا؟يكي از دالئلش اين است که ،روشنفكر اروپايي فرهنگ دارد و ميداند که
«مارکس» حلقهاي است بين حلقههايي قبل از او و حلقههايي بعد از او ،که از مسير طرز
تفكر اروپايي به او رسيده و از او به بعد ادامه پيدا کرده و متوقف نشده است .اما براي
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ما مارکس يك مرتبه مثل پيغمبري از پشت کوه (ظاهر شد) .1و االن ما در کشورهاي
عقب مانده ،مارکس را اين طور تصور ميکنيم« :قرون وسطي ظلمات و جهل مطلق
بود و ديگر هيچ خبري نبود ،که مارکس يك مرتبه ظاهر شد و همه مسائل را حل کرد
و بعد هم رفت ،و با هم بعد از اين ديگر به رساله عمليه عمل کنيم به خاطر اينكه پس و
پيشي نميدانند ،اين جور تصور در کشورهاي عقب مانده هست .ولي اروپايي که قبل
از او «کانت» را ميشناسد ،قبل از او «دکارت» را خوانده ،قبل از همه اينها «ديدرو»،
«ولتر»« ،روسو» را خوانده ،و بعد تكامل فكري به «نيچه» ،به «شيلر» ،به «اشپنگلر» ،به
«هگل» ،به «فوئر باخ» ،به «سن سيمون» ،به «پرودن» ،به «استوارت ميل» رسيده ،مارکس
در برابر اينها ديگر برايش رنگي ندارد .بعد از مارکس هم اگزيستانسياليسم در ابعاد
مختلف مثل «هايدگر» ،مثل «ياسپرس» و مثل «سارتر» ،مطرح است .قضاوتي که اروپايي
دربرابر او دارد ،فرق ميکند با قضاوت يك دانشجوي کشور عقب ماندهاي که هيچ
اطالعاتي از دنيا ندارد جز اولين جزوهاي که به دستش ميآيد .و او با کلمات و
اصطالحات تازهاي که خيال ميکند مال همين مارکس است ،طرف ميشود و بعد آنها
را با خانواده اش ،با مذهب جامعه خودش ،مذهبيهاي جامعه خودش ،انحطاط جامعه

 . 1مثل (مانى) که از کوه يك مرتبه ظاهر شد وگفت  :من کتاب را آسمان آوردم .رفته بود يك گوشه ارژنگ را
نقاشى کرده بود و آورده بود :از آسمان افتاده ام و اين را هم آورده ام! مردم اينطور خيال مى کردند.
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خودش ،عقده حقارتي که در برابر فرهنگ خودش دارد و نفرتي که از خودش دارد،
مقايسه ميکند و به آن طرف جذب ميشود .
اين است که مارکسيسم در جامعههاي عقب مانده ،به صورت يك «پوشتي»
درآمده ،که به خاطر لوکس (بودن) به جيبش ميزند .يعني با اين «من مارکسيست
هستم» ،تمام عقدهها و همه عقب ماندگيهايش را جبران ميکند .درست مثل متجدد ما
که با اداي فرنگي را در آوردن ،زبان فارسي را فراموش کردن و قرتي بازي آنها را
(درآوردن) (هر آدم بياستعدادي در ظرف سه چهار روز ميتواند ياد بگيرد) ،تمام
عقب ماندگيهايش را جبران ميکند ،وابستگياش را به جامعه عقب مانده انكار
ميکند ،انتسابش را به يك فرهنگ منحط کتمان ميکند و به يك فرهنگ برتر ،تمدن
برتر و يك ملت مترقي تر ،تشبه پيدا ميکند ،متجددها اين کار را ميکنند :با همين
چند تا ادا يك نوع انتساب به آن پيدا ميکند و عقده هايش ،تحقيرهايش و عقب
ماندگيهايش را در روح جبران ميکند .
روشنفكر ما هم همين کار را ميکند .خيال ميكند با چهار کلمه که برايش خيلي
تازگي دارد (در صورتي که در اروپا و در دنيايي امروز بچه کالس دوم هم اينها را ياد
دارد :زير بنا و روبنا و توليد اضافي و پروفيت) ،مارکسيست شده است .خوب ،من يك
مرتبه مارکسيست شدم ،ديگر مذهبي نيستم ،شرقي نيستم ،عقب مانده نيستم ،سنتي
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نيستم و ...چه هستم؟ مارکسيست انقالبي پيشروي که همه (مسائل) دنيا را از طريق
علمي ديالكتيك تجزيه و تحليل ميکند؛ بنده همان هستم! آدم ميبيند که از او پريروز
ساعت هشت بعد از ظهر مارکسيست شده؛ اصالً تاريخ دارد؛ مگر چنين چيزي ميشود
آقا؟! بيچاره مارکس هم در جامعه ما مظلوم است! به همان اندازه اين مارکسيست است
که آن «واليتي» به علي منسوب است! (در صورتي که) اين حتي متون ابتدايي
مارکسيسم را هم نخوانده ،و آن مباني الفبايياش را نميداند .
(مارکسيسم) به صورت عقده گشاييهاي رواني درآمده ،نه به عنوان انتخاب يك
راه انقالبي در مسير تحول فلسفه تاريخ براي اينكه ذهنيت رشد نكرده؛ شرايط
نميگذارد که ذهنيت نسل جوان آزادانه رشد کند ،و درگيري ايدئولوژيها و جنگ
عقايد آزادانه وجود داشته باشد ،تا دانشجو بتواند در بين صدها نمونه انتخاب کند .ولي
وقتي که هيچ چيز به دست کسي داده نميشود ،اولين چيزي که زير جٌلي به او
ميرسد ،همان اعتقادش ميشود؛ وسيله ديگري براي تغذيه فكري ندارد( ،بنابراين)
«انتخاب» ندارد .
شناخت اين طور آدمها ميزان و دايره انتخاب را براي نسل جوان وسيعتر ميکند.
(با شناخت) خود همين ،از آن محدودهاي که به طور مصنوعي ،خيال ميکنيم در
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مسائل انقالبي و اجتماعي در دنيا وجود دارد ،بيرون ميآييم .امروز ،ما آن وسائل را
نداريم .
نقشي که االن مالهاي مترقي مسيحي (اسالمي که نيستند تا من به تعصب ديني متهم
بشوم!) در امريكاي التين در مبارزه با استعمار و سرمايه داري ـ بخصوص مبارزه با
استعمار ـ دارند ،نقش مارکسيسم را در آمريكاي التين عقب زده است .چون ما آنها را
نميشناسيم (رابطه مذهبي نداريم که از فالن مال تعريف کنيم) ،و روشنفكران غير
مذهبي هم با آنها موافق نيستند که آنها را براي ما تبليغ کنند ،بنابراين نميدانيم آنها کي
هستند ،اگر کسي تق و توقي راه انداخت ،چون مارکسيست است ،صدايش به ما
ميرسد ،اما عاليجناب «تومارو» را که سنگ زير بناي تمام انقالبات آمريكاي التين
است ،نميشناسيم و نميدانيم کيست .در صورتي که اگر اورا بشناسيم ،ميبينيم مسئله
انسانشناسي و مبارزه با استعمار ،يك مرتبه اوجي پيدا ميکند که ديگر آن سكهاي که
االن مارکسيسم براي ما دارد ،تخفيف پيدا ميکند .ميبينيم و ميتوانيم بزرگي و
کوچكيها را ارزيابي کنيم و بفهميم و حدود دستمان باشد .اين را که ميگويم ،مسئله
مذهبي نيست ،واقعيتهاي عيني زمان ماست که بايد آن را درست بشناسيم.اگر بفهميم
چگونه رهبران ملي در آفريقا دور را از دست مارکسيستها گرفتهاند و آنها را به اعماق
تاريخ راندهاند ،خود به خود ارزيابييي که نسبت به مسائل زمان خودمان داريم ،به
کلي فرق ميکند .
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سرنوشتي که مارکسيستها در شمال آفريقا بعد از آغاز جنگ مسلحانه عليه استعمار،
پيدا کردند( ،چنين بود) :اگر ما بيست سال پيش به اروپا ميرفتيم و ميخواستيم راجع
به آفريقا صحبت کنيم ،فقط اسامي «هانري آلك» و «بشير علي» را ـ همين دو نفر را ـ
مرتب تكرار ميکردند .اما امروز کسي اسمشان را نميشناسد( ،در حالي که) هر دو
هستند :بشير علي که هنوز مانده ،منتها مثل رؤساي «حزب توده» ماکه به صورت
آدمهاي قرن نهم در زمان ما درآمده اند؛ هانري آلك هم که به جبهه برگشت ،يعني از
آن ور به کلي استعفاء داد و به جبهه آمد و کتاب احتضار را نوشت؛ و عمر اوزگان
شخصيت بزرگي ازمارکسيستهاي معروف آفريقا است که کتاب «افضل الجهاد» را
نوشت .
س ـ شما فرموديد مارکسيسم فقط در جامعه پيشرفت سرمايه داري ميتواند نضج
پيدا کند (دکتر :من که نميگويم ،مارکس ميگويد!) ،ولي ميبينيم تئوريسينهاي
مارکسيست ،االن اين را خوب توجيه ميکنند که ،مارکسيسم ميتواند درجامعههاي
دهقاني و جامعه چين و ...پا بگيرد .و از طرفي درست است که االن در جامعهها افكار
انقالبي پيشرفتهتر از مارکسيسم هست ،ولي آنچه ميبينيم تحقق پيدا کرده ،مارکسيسم
است و خوب هم پيش رفته .
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ج ـ نه! فاشيسم هم ماشاءاهلل خيلي خوب پيش رفته ،به قدري خوب پيش رفته که
خود مارکسيسم هم دارد به صورت فاشيسم در ميآيد .باالتر از اين پيشروي کجاست؟
س ـ به نظر شما کدام يك از مكاتب جامعهشناسي معاصر به روح اسالم
نزديكترند؟
ج ـ عرض کنم که مكاتب جامعهشناسي اصالً روح ندارد .جامعهشناسي يك ظاهر
خيلي پر جالل و پر جبروت و پر پرستيژي دارد و يك باطن پوچ بيمعنا و بسيار
ابتدايي .جامعهشناسي به خاطر ظاهر خيلي فريبندهاش مد شده است .بخصوص شيفتگي
کساني به جامعهشناسي (بيشتر است) که جامعهشناسي را نميشناسند ،يعني به صورتي
درآمده که آنهايي که جامعه شناسي (نميشناسند) ،خيلي به آن ايمان دارند و آنهايي
که خوب ميشناسد ،اساساً به آن اعتقادي ندارند .حتي خودم االن در ايران ميبينم که
خيلي از همين رفقاي خود من (دانشجويان من) ،به خاطر اينكه من جامعهشناسي
خواندهام و يا به خاطر همين پرستيژي که جامعهشناسي پيدا کرده ،دنبال جامعهشناسي
رفتهاند ،در صورتي که اين يك نوع انتخاب بسيار بد بوده و اصالً به هيچ جا نميرسد.
نميخواهم بگويم جامعهشناسي اصوالً يك رشته بيمعني است ،نه ،يك رشته بسيار
باارزشي است ،اما مرحلهاي که االن جامعهشناسي در مسير علم شدنش رسيده ،چقدر
قابل اتكاء است؟ شك نيست که طبيعتشناسي علم بسيار بزرگي است؛ بزرگتر از اين
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علمي ما نداريم .اما همين طبيعتشناسي در دوره بقراط ،در دوره بابليها ،و
فيزيوکراتهاي يونان چقدر قابل اتكاء است؟ االن جامعهشناسي درست مثل علم طبيعت
(شناسي) در آن دوره است ،يعني اولين قدمهاي ناشيانه و پر از اشتباهش را در راهي
برمي دارد که به علم منتهي خواهد شد ،اما تا علم بشود هنوز راه خيلي درازي هست.
بنابراين آن اندازه قابل اتكاء نيست که مردم و غير متخصص بر اساس قضاوتهاي جامعه
شناسي ،براي خودشان ايمان درست بكنند؛ اين ،بزرگترين اشتباه است واين ،فريب
است .مگر کسي براي خودش بخواهد از جامعهشناسي که بيش و کم بلد است ،يك
دکان درست کند .يعني بنده چون در ايران جامعه شناسم ،جامعهشناسي را چنان بزرگ
و فرامينش را قاطع و قضاوتهايش را صددرصد علمي جلوه بدهم ،تا اينكه خودم بشوم
مفتي ،ولي اگر يك مقدار اخالص داشته باشم و بخواهم صادقانه فكر کنم ،بايد
حقيقت را به مردم بگويم که جامعهشناسي علم نيست و آن نظرياتي که گوناگون و
متفرق و متضاد و همه مبهم و ...مطرح است ،فقط براي عدهاي متخصص که براي
تكامل دادن اين علم در آن راه کار ميکنند ،ارزش دارد .براي مردم هيچ ارزشي
ندارد؛ مگر به صورت جامعهشناسي آمريكايي که البته خيلي به درد ميخورد!
جامعهشناسي آمريكايي چيست؟ همان است که آقاي «گورويچ» ميگفت« :جامعه
شناسهاي بزرگ آمريكا نشستهاند و چهار جلد کتاب بزرگ راجع به بررسي
جامعهشناسي ارتش آمريكا در خارج از آمريكا بعد از جنگ نوشته اند؛ بعد از
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تحقيقات علمي و جامعهشناسي و خرج چند ميليون دالر ...به اين نتيجه رسيدهاند که ،از
اين سربازان امريكايي در خارج از امريكا(در خاور دور آفريقا و آسيا) آنهايي که
مجرد هستند کمتر دوست دارند به آمريكا برگردند و اغلب آنهايي که متأهل هستند،
بيشتر ميل دارند به آمريكا برگردند» .البته اندازه هايش را هم آمار داده اند! کدام خري
هست که اين را ديگر نفهمد؟! اين ،اصالً احتياج به جامعهشناس ندارد!1

 . 1وقتى به تهران آمدم ،يكى از رفقاى جامعه شناس خودم را ديدم (آن موقع ساکن مشهد بودن) گفت چه کار ميكنى؟
گفتم ،من آنجا تاريخ درس مى دهم .گفت تاريخ که به درد نمى خورد ،بيا جامعه شناسى (درس بده) که نان دارد .گفت
يك طرحى هست مال شرکت پان آمريكن (پان آمريكن يك مؤسسه نفتى است که آن سال در خارك منبع نفت مى
ساخت .همين شرکت جزيره خارك ما را درست کرده) :يك ميليون تومان گذاشته تا جامعه شناسان تحقيق بكنند که چرا
اين کارم ندان بومى (ايرانى) شرکت ،کار را که ياد مى گيرند ،مى روند .اول هيچ کار بلد نيستند ،ولى معذلك ما با حقوق
خوب دو برابر ،سه برابر مشابهش در ادارات ديگر استخدامشان مى کنيم .مدتى سر به سرشان مى گذاريم تا کارى را که بلد
نيستند يادشان مى دهيم به هواى اينكه کم کم که کار را ياد گرفتند ،از آنها استفاده کنيم( ،ولى مى روند) و باز ما مجبوريم
به جانشينى يكى ،يكى ديگر را استخدام کنيم که کار بلد نيست اين است که ما با اين کارمندان ايرانى که کار بلد نيستند،
هميشه سروکار داريم و تا ياد مى گيرند مى روند .شما جامعه شناسان تحقيق بكنيد که براى چه اينطوريند .گفتم که اوالً اگر
يك ميليون تومان را به خود آنها بدهند ،نمى روند و ثانياً اين (موضوع) ديگر جامعه شناس نمى خواهد .مگر يك االغ آنجا
وجود ندارد که همين را بفهمد؟! خوب ،کارمند ايرانى است و دنبال يك شغل ثابت مى گردد و تو يك شرکتى ،تابلويت را
سه چهار سال مى زنى و افرادى را استخدام مى کنى .درست است که ماهى پنج هزار تومان هم مى دهى ولى بعد از سه
چهار سال مى روى و کارمند بيچاره که چهار پنج سال از بهترين سالهاى عمرش را در اينجا مى گذراند ،با رفتن شما ،اينجا
مى ماند .يك مقدار از جوانيش گذشته ،يك مقدار از سنش گذشته و بعد هم دست خالى است و شانس کارش را هم از
دست مى دهد .خوب معلوم است که از همان اول که وارد شرکت تو مى شود ،منتظر است کارى گير بياورد دنبال کار
است و هر وقت گير مى آورد ،ديگر معطل نمى کند و مى رود با يك پنجم حقوق تو ،يك کار ثابت انتخاب مى کند .اين
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جامعهشناسي امريكايي جامعه را به صورت مجموعهاي از آحاد اشياء نگاه ميکند،
و بنابراين بررسي وعقلش آمار و اعداد است .و اين بزرگترين فريب است،
جامعهشناسي عددي گاهي خيانتهاي بزرگ ميکند :مثالً در آمارگيري نشان ميدهد
که در يك جامعه توليد سرانه و توليد کشاورزي باال رفته؛ بنابراين نتيجهاي که آدم از
اين بررسي جامعهشناسي ميگيرد ،رشد و رفاه بيشتر است! وقتي که ميبينيم توليد در
ظرف پنج سال ،سه برابر شده يعني رفاه در آنجا پنج برابر شده ،در صورتي که واقعيت
درست ضد اين است .به اين صورت که ،مثالً يك آدم سرمايه دار (جناب سرهنگ
بازنشسته پولداري يا فالن شرکت خارجي) يك مرتبه ازتهران آمده به ده محمدآباد ما
و آن گوشه دو تا چاه عميق زده؛ بيابان را گرفته و در آن سرمايه ريخته و کشت
ميکند :چغندر ميکارد و ميدهد به کارخانه تا قندش کند ،يا مثالً شبدر ميکارد و به
صورت کبريت فشردهاش ميکنند تا به آمريكا بفرستد .آن وقت اين آقاي بررس آمار
اينجا ميآيد و (سؤال ميکند) :اين ده محمد آباد در سال  43توليدش چقدر بود؟ صد
خروار گندم و پنجاه خروار پنبه و سي خروار جو .خوب ،حاال چقدر است؟ يك
ميليون تن هم چغندر .اينها را بررس سر هم ميکند و بعد درآمدي که مال آن

سؤال دارد آقا؟! اين ،جامعه شناسى آمريكايى است :جامعه شناسى آمار و اعداد و جامعه شناسى تلقى انسان به صورت
جانوران ،اشياء ،درختها و حيوانات .اين جامعه شناسى با روح انسان اصالً ربط ندارد چه برسد به اسالم.
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مردکهاي است که در آمريكا يا در تهران زندگي ميکند ،تقسيم ميکند بر سر اين
بيچارههاي محمد آبادي! از وقتي که او چاه زده ،اينها ديگر خرده مالك هم نيستند:
ديگر آن چهار تا گوسفندشان را هم نميتوانند به صحرا بفرستند؛ به صورت رعيت او
را در آمدهاند و حتي به اندازه سابق هم زندگي و استقالل و رفاه ندارند .و آن توليد
زراعي در اين ده اصالً از بين رفته چرا که در کنار يك توليد مكانيزه بسيار پيشرفته،
يك توليد سنتي با االغ نميتواند زندگي بكند؛ ميميرد .
ديديد که اين از لحاظ واقعيت توليد و رفاه پايين رفته ،اما آمار واقعاً به درستي
توليد را سه برابر نشان ميدهد .1واقعيت اين است .ميبينيم تا چه حد آمار ميتواند
فريبنده و دروغين باشد( .تازه) اين ،آمار راستش است؛ دروغ در آمارگيري بحث
جداگانهاي است که ديگر معلوم است :به صورتي در ميآيد که پيشرفتهترين بهداشت
کودکان ،يعني کمترين مرگ کودکان ،در جهان ،نه درآمريكا ،نه در نروژ و نه در
فنالند است ،بلكه در عربستان سعودي است که در آنجا هنوز آبله هزار هزار ميکشد.3

 . 1اين درست به همان صورت در مى آيد که از آقا پرسيدند :حقوق و درآمدتان چقدر است؟ گفت :بنده با اين
همسايه مان ماهى سه هزار و دويست و هشتاد تومان مى گيريم .گفت :چطور؟ گفت :سه هزار تومان او مى گيرد و دويست
و هشتاد تومان هم من!
 . 3در آنجا به کنگره اى به نام ممتر اسالمى رفته بوديم .از علماء و مراجعشان تك و توك (آگاهند) وگرنه بقيه همه
کور بودند .آمار رسمى که در آنجا به بهداشت جهانى داده اند .کمترين مرگ اطفال را دارد! اين نمونه آمار هم داريم!
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اسم اينها جامعهشناسي است .و يك عده حقه باز از اين طريق خوب نان ميخورند،
براي اينكه وسيله توجيه کثيفترين نقشهها و برنامه ميشود؛ اينها کاسبكار هم هستند:
فالن شرکتي ميخواهد مثالً طرحي را در مملكتي پياده بكند و از اين طرح ميليونها
تومان هم بلند کند .خوب ،براي توجيه يك بررسي جامعهشناسي هم بايد داشته باشد:
به چند جامعه شناس پول ميدهد ،اينها هم درستش ميکنند .اين جامعه شناسان در آخر
به همان آماري ميرسند که آنها قبالً سفارشش را دادهاند!
همان نقشي که فقيه ما براي پولدار و سرمايه دار بازي ميکند ،جامعه شناس هم
االن براي همان پولدار و سرمايه دار بازي ميکند .ميبينيم که پول جامعهشناسي را
ميخرد .وقتي که پول ،دين را بخرد ،معلوم است که آن را هم ميخرد .اين است که
جامعه شناسي ،امروز ،يك نوع فريب بزرگ زمان ماست ـ فريب بزرگ .بنابراين
جامعهشناسي در دانشگاه هيچ وزني ندارد اما در جامعه و ميان روشنفكران خيلي اهميت
دارد.1

 . 1من خودم در انجمن دانشجويان جامعه شناسى مسؤوليت و … داشتم (بيشتر بچه هاى دانشجو که به جامعه شناسى
حساسيت دارند و آن را خيلى دوست دارند ،دو تيپ هستند :يكى دانشجويان فنى در ايران هم همينطور است و يكى هم
دانشجويان هنرهاى زيبا) .گاهى آنجا مى رفتم تا دوستى يا رفقاى همفكر را ببينم .اينها چون مى ديدند که من در جامعه
شناسى هستم و شاگرد گورويچ ام و در انجمن دانشجويانم .دور و بر مرا مى گرفتند به عنوان اينكه خيال مى کردند من االن
تمام مسائل جامعه را حل مى کنم .بعد مى ديدم اين تصورى که اينها از يك جامعه شناس دارند ،اصالً يك تصور متافيزيكى
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گورويچ در مورد فرمولهايي که اسمشان جامعهشناسي است ،ميگفت :درسال
( 1265همان سالي که مارکس و انگلس و ...کار ميکردند) ،جامعهشناسي  192قانون
جامعهشناسي را کشف کرده بود ،درصورتي که امروز حتي يك قانون به نام قانوني که
يك جامعه شناس رويش تكيه کند و بگويد اين ديگر مسلم است ،وجود ندارد .اين
است که جامعهشناسي براي متخصصين اين فن که کار ميکنند تا رشد و تكاملش
بدهند ،البته ارزش دارد .اما به اين عنوان که بچهها خيال ميکنند جامعهشناسي علمي
است که جامعه را ميسازد و مشكالت جامعه را حل ميکند و يا علمي است که مردم
را الاقل به جنس و محتواي و نظام و روابط جامعه خودشان آشنايي علمي ميدهد ،اينها
همه توهم است .
س ـ شما در اسالمشناسي فرموده بوديد که سنت مجموعه همه قوانيني است که از
ابتدا تا انتها کشف شده و خواهد شد .و با نتيجه گيرييي که آنجا کرده بوديد ،گفته
بوديد که جامعهشناسي ميتواند در خدمت کشف روابط دترمينيستي تاريخ باشد .
ج ـ بله ،جامعه (و جامعهشناسي) دو بحث است :جامعه شناسي ،غير از جامعه است.
مقصودمان از جامعهشناسي آن علمي است که االن ما داريم و به آن ميگوييم علم

است .بعد ،من که دست خودم را رو مى کردم ،نمى توانستند باور کنند که خودشان روى همان تجربه يا روى همان شناخت
و مطالعات کلى اى که دارند ،ممكن است به اندازه استاد بنده جامعه را بهتر بشناسند.
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شناخت جامعه .اين ،هنوز اعتبار ندارد .اما در اينكه جامعه قوانين علمي دارد ،شكي
نيست .ولي من در اينكه آقاي جامعهشناس آن قوانين را چقدر ميشناسد ،شك دارم.
در اينكه بگويم ،همان اندازه که فيزيكدان فيزيك را ميشناسد ،منجم جهان را
ميشناسد و طبيب بدن را ميشناسد ،همان اندازه هم بنده جامعه شناس ،جامعه را
ميشناسم ،اين ادعاي من غلط است .ادعاي آنها درست است ،اما ادعاي من غلط
است .همان طور که يك فيزيكدان اتمسفر ميتواند بگويد سه روز ديگر ساعت
دوازده شب برف ميآيد ،من هم چون جامعه شناسم بگويم که تا سي يا چهل سال
ديگر و يا در سال  3555انقالب فالن ميشود ،اين پيش بيين من چرند است .يك عالم
اگر جامعه شناس باشد ،چنين حرفي نميزند .اما مردم از جامعه شناس چنين توقعي
دارند.1
س ـ اگر اين طور باشد ،پس تمام علوم اجتماعي اصالً اين جوري است؛ اقتصاد هم
اين طوري است .
ج ـ به ميزان اينكه علوم انساني و علوم اجتماعي سابقه دارند ،درجات علمي
بودنشان با هم فرق دارد .پيدايش جامعهشناسي خيلي جديد است .اصالً در سال 61

 . 1بعضى از اين جامعه شناسها هم از احساسات مردم سوء استفاده مى کنند و پيش بينى مى کنند بعد غلط در مى آيد،
آن وقت آدم هم ديگر نيست!
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جامعهشناسي در دانشگاه سوربن (مطرح شد) و افتخار فرانسه اين است که واضع علم
جامعهشناسي در دنيا است (فرانسه جامعهشناسي را به همه دنيا ياد داده) .ابتكار فرانسه
اين است .يعني اقتصاد در انگلستان ،جامعهشناسي در فرانسه و تاريخ تمدن و
تمدنشناسي و روانشناسي اجتماعي در آمريكا (وضع شده است) .خصوصيات اينها
اصالً همين است بنيانگذاران جامعهشناسي چه کساني هستند؟ «آگوست کنت»،
فرانسوي است؛ «سن سيمون» ،فرانسوي است؛ «پرودن» ،فرانسوي است؛ و مارکس که
اصالً در فرانسه جامعه شناس شده (در آلمان فيلسوف بود .مارکس از وقتي به فرانسه
آمد و با «روبرت آون» و امثال اينها آشنا شد ،کمونيست شد .او که کمونيسم را وضع
نكرده؛ او طرفدار کمونيستهاي قبلي فرانسه شد) .جامعهشناسي مال فرانسه است .در
صورتي که در انگليس اقتصاد اهميت دارد و در آمريكا روانشناسي اجتماعي .در عين
حال درسال  61-63که من (به فرانسه) رفتم ،تازه براي اولين بار جامعهشناسي ليسانس
شده بود ،يعني به صورت ليسانس درآمده بود که ليسانس جامعهشناسي در سوربن
ميدادند .بقيهاش ديگر آب توي گوش مردم کردن است.1

 . 1مى بينيم سى سال پيش يكى کتاب جامعه شناسى به فارسى نوشته که انسانى به نام احمد قهرمان داستانش را توصيف
کرده که چگونه در جامعه پرورش پيدا کرد و در آن نظام اجتماعى ساخته شد .درست همانطور ساخته شدن انسان را در
جامعه از لحاظ علمى بررسى کرده که مثالً سبز شدن خربزه خاقانى را در مشهد .در سى سال پيش ،قبل از اينكه خود سوربن
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س ـ آقاي دکتر کدام يك از مكاتب فلسفي به اسالم نزديكترند؟
ج ـ نميتوان گفت مكاتب فلسفي ،براي اينكه فيلسوفها را بايد گفت کدام
نزديكترند .از يك طرف اگزيستانسياليسم به اسالم از همه دورتر است و از يك طرف
از همه نزديكتر است .اگر اسالم را به عنوان فرم بگيريم (بعضي اعتقاد به خدا و به
جهان مخلوق و ،) ...هيچ شباهتي به اگزيستانسياليسم ندارد .اما اگر درمقايسه با
مكتبهاي فلسفي ديگر اروپا ،نزديكترين (مكتب) را به اسالم از نظر تلقييي که از
انسان دارد ،حساب کنيم ،اگزيستانسياليسم است ،و نه اگزيستانسياليسم سارتر ،بلكه
بخصوص هايدگر ،و نه هايدگر ،بلكه باالخص ياسپرس و کييرکهگارد .
س ـ برگسون که راجع به «دو سرچشمه اخالق و مذهب»ش تأکيد کرديد ،ميبينيم
اين ناخود آگاه با مسائلي که اسالم مطرح کرده اصالً نزديك شده .
ج ـ برگسون اصوالً يك فيلسوف (يهودي است) .سرنوشت يهوديها در اروپا با
(آنها که در) کشوردهاي اسالمي هستند ،فرق دارد .چون در کشورهاي اسالمي آزاد
بودند و آزادي داشتند ،توي اقتصاد رفتهاند و خيلي هم پيشرفت کردهاند .حاکم و

جامعه شناسى را به صورت يك ليسانس بشناسد ،او آن را به صورت يك علم و حتى صورت يك تكنولوژى يك تكنيك
درآورده بود اين قدر قاطعيت علمى دارد!
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سلطان تمام بازارهاي کشورهاي اسالمي که در عين حال کانون دين است ،يهوديها
هستند و بوده اند :تا چندي پيش تمام داروخانهها در اسكندريه دست يهوديها بود؛
تمام بازاردر بغداد و مصر و ...همه دست اينها بود (بعد يك جريان ديگر پيش آمد).
بنابراين در جامعههاي اسالمي ،يهود هيچ وقت به عنوان يهودي بودن احساس حقارت
و فشار و محروميت نميکرد؛ حتي در خانهها به رويش باز بود .اما در اروپا به خاطر
تعصب شديد مذهبي ،يهوديها حتي از امكان کار اقتصادي شخصي هم محروم بودند.
بيچاره همين پدر مرحوم مارکس به خاطر اينكه بتواند در شرکتهاي اقتصادي و ...عضو
بشود و فعاليت بكند ،پروتستان شد و رسماً تغيير مذهب داد و گفت :پروتستان هستم؛
براي اينكه بتواند کارش را بگذراند واال کاري به او نميدادند .اين است که چون آنجا
از لحاظ زندگي علمي و اقتصادي و سياسي محروم بودند ،تنها راهي که برايشان باز
بود ،علم و درس خواندن بود .بنابراين برخالف چهرهاي که در کشورهاي اسالمي
دارند که يك چهره صددرصد پولي است و در ميانشان اصالً باسواد و عالم ندارند.1
نوابغ بزرگ فكري اروپايي يهودي هستند به خاطر اينكه تنها راهي که برايشان باز بوده،
علم بوده است .

 . 1االن در همين ايران ،اقالً ما صد نويسندهو شاعر خيلى حسابى و عالى و محبوب و روشنفكر ارمنى داريم ،اما يهودى
اى که شعر بخواند ،نداريم ،اما آنجا برعكس است.
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چهره يهود در اروپا دو خصوصيت دارد (داستان اين از لحاظ مسائل ديگر هم
خيلي الزم است) :يكي چهره علمي و يكي هم انساني .به خاطر اينكه يهوديها هميشه
قرباني فاشيسم ،ارتجاع و تعصب قرون وسطايي بودهاند ،خود به خود گرايشي به
اصالت انسان و آزاديخواهي در آنها به وجود آمده است .اين است که ميبينيم وجدان
روشنفكران بسيار مترقي و انقالبي اروپا که اين همه با يهود و کشور اسرائيل همدردي
ميکنند ،به خاطر آن چهرهاي است که درخود اروپا از اينها تصوير شده؛ يعني کساني
که دو هزار و هفتاد سال است قرباني تعصب ،آوارگي ،ظلم ،جنايت و فاشيسم شدهاند
و حاال که پناهي و حكومتي پيدا کردهاند ،خود به خود روشنفكران نسبت به آنها
همدردي ميکنند؛ بعد که ديدند اينها ميخواهند خودشان انتقام دو هزار وهفتاد سال را
از عربهاي بيچارهاي که هيچ تقصير نكردهاند و جرمي نداشتهاند ـ جز اينكه از آنها
هميشه استقبال ميکردند و آنها را با آغوش باز در زندگي و خانواده و شهر خودمان
ميپذيرفتند ـ( ،بگيرند) ،برگشتند.1

1

 .روشنفكران تازگى برگشته اند بعد از (سال)  64برگشتند واال قبالً که حتى روشنفكرهاى ما هم به تبع از

روشنفكرهاى اروپا طرفدار اسرائيل بودند! خوب ،روشنفكرهاى ما هم بر اساس رساله عمليه کار مى کنند :مى بينند که آقا
چه مى فرمايند .آقاهامان فرق دارد واال همه مان آقاپرستيم!
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ميخواستيم اين را عرض کنم که ،در بينش يهوديها ،در مسائل گوناگون ،دو
حالت متضاد هست که ناشي از اين سرنوشت است (اين سرنوشت فقر ،محروميت و
مظلوميت هميشه دو نتيجه و اثر متضاد دارد) :يكي تأکيد و تقويت روح چاپلوسي و
فريبكاري و دروغ و ذلت و پستي و بردگي و عبوديت و ظلم پذيري ،وديگري روح
عصيان به عنوان عكسالعمل آن است .فشار که ميآيد ،انسانها اصالً دو عكسالعمل
به خرج ميدهند :يكي به صورت پذيرش و تن دادن به آن و بنابراين هر چه بيشتر زياد
شدن فرهنگ عبودي و ذلت و فريب و ...است و يكي عكسالعمل نشان دادن به
صورت درگيري پيدا کردن و رشد عصيان .يهوديها در اروپا همين دو عكسالعمل را
داشتند .يهودي به خاطر آن سرنوشت خودش ،خود به خود اين حالت و خصلت را پيدا
کرد .در نظريات يهوديها گرايشي به پستي و ماديگري و ذلت وجود دارد که ناشي از
نژاد نيست.1
ميبينيم گاهي خود مارکس ،انسان را به اوج تعالي وجودي ميرساند که گويي
يك مسيح است که از انسان سخن ميگويد؛ يك جوهر عرفاني الهي براي انسان قائل
است و از اينكه انساني ميرود کار ميكند و مزد ميگيرد ـ ولو مزدش صد برابر ارزش

 . 1ما بنا بر اسالم اعتقاد به نژاد نداريم .همه فطرت انسانى و فطرت الهى دارند .بنابراين بديهاى انسانها ناشى از شغل و
محيط و نظام اقتصادى و نظام کارشان و امثال اينهاست.
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کارش هم باشد ـ ناراحت است( ،زيرا) باز هم تحقير شده .چرا؟ (براي اينكه) کار که
تجلي جوهر انساني است در برابر پول به فروش رفته .و اين« ،فلسفه مزدوري» (که اسم
کتابش است ):Philosophie de la salariatوضد انساني است .
در اينجا صحبت از اقتصاد و استثمار کارگر نيست ،صحبت از حرمت جوهر متعالي
انسان است .ميگويد ،اگر تمام حقش را هم به او بدهند ،باز هم تحقير شده .چرا؟ به
خاطر اينكه کار که شريف است و نشانهاي از جوهر متعالي انساني است ،در برابر پول
که پست است ،مبادله شده ،و اين رابطه ،رابطه ضد انساني است .
ميبينيم اينجا عارف و يك فيلسوف اخالقي دارد صحبت ميکند .از آن طرف
يك مرتبه ميافتد ،که انسان در همان مكتب ديگر به صورت هيچ درميآيد ،يعني مثل
ماشين ،همان طور که کله قند بيرون ميدهد ،همان طور هم آدميزاد بيرون ميدهد؛
يعني ابزار توليد دو چيز توليد ميکند :يكي کاال و يكي آدميزاد .و يك مرتبه سقوط
است .
يا مثالً فرويد با آن نبوغ عظيمش همه ارزشهاي انساني را يك مرتبه ميآورد به
ماتحتش خالصه ميکند .يعني درست اين انسان را وارونه ميکند و سر انسان را به
تحت انسان ميرساند .اين ،خود ،يك گرايش به طرف پستي است .
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اما از آن طرف ديگر ،به خاطر اينكه به هر حال يهودي شرقي است و بينش شرقي
يك بينش عميقِ درون گراي عرفان نگر هست ،در فلسفههايي که يهوديها دارند ،در
برابر بينش غربيهاي خالص ،آن جوهر عرفاني و معنويت ،به نسبت شرقي بودن ،بيشتر
به چشم ميخورد .1حتي موسيقي دانهاي يهودي ،آثاري آفريدهاند که به معنويت
عرفاني و انساني بينهايت نزديكتر است تا آثاري که اروپايي خالص خلق کرده .يا مثالً
آثار شعري شاعري مثل «هانيه» ـ که يهودي است ـ در آلمان تنها آثار شعري است که
از يك عرفان بينهايت عميق شرقي حكايت ميکند .يكي هم «برگسون» است؛ برگسون
فيلسوفي است که آدم وقتي او را با «دکارت» فرانسوي يا «کانت» آلماني مقايسه
ميکند ،نشاندهنده اين است که چه طور بينش شرقي در او تجلي دارد و در آنها تجلي
ندارد .آدم وقتي برگسون را نگاه ميکند ،ميبيند جوهري است که تشعشع وجودي

 . 1اين غربى ها نژادشان را اصالً برتر و باشعورتر و پرعقل مى دانند .و ما شرقى ها چه يهودى باشيم ،چه مسلمان ،چه
عرب و چه ترك ،برايشان يكى است :چيزى سرشان نمى شود! يك مرتبه گورويچ (يهودى روس بود) درس مى داد و مى
خواست (نسبت به اين بينش) عكس العمل نشان بدهد .دختر خانمى جمله اى رااز نظريه گورويچ پرسيد او جواب داد .بعد
باز يك سؤال ديگر کرد باز گورويچ آن را هم جواب داد .باز يك سؤال ديگر کرد گفت :اينجاست که مغز آنگلوساکسون
ديگر نمى تواند بفهمد نپرس! گفت :شما نمى توانيد اين حرفها را اصالً بفهميد يعنى ما شرقيها مى فهميم .و يك مقدار از اين
(حرف) راست است .من کيف کردم و خيلى خوشم آمد که يك شرقى ولو يهودى باالى مسند علم سوربن نشسته و
اروپايى را به عنوان نژاد اصالً تحقير مى کند و او صدايش در نمى آيد .آن همه که آنها تحقير کردند ،باالخره او دارد
جواب مى دهد :زدى هزار ضربه و يك ضربه اى نوش کن.
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عرفاني دارد .اما کانت را که نگاه ميکند( ،مي بيند) مغزش يك ماشين دقيق
کامپيوتري است که دارد معاني را توليد ميکند .و اين دو با هم فرق دارند .
س ـ صحبت از يهوديهاي اروپايي و يهوديهاي جامعه شرقي بود .فرموديد آنجا
در مقابل بايكوتها اقتصادي که نسبت به آنها اعمال شد ،آنها مجبور بودند که سراغ
جنبههاي علمي بروند تا بتوانند نمودي از خودشان داشته باشند .مطلب در اينجاست که
نويسندههاي مذهبي ما که کميتشان در مقابل استداللهاي فرويد و امثال او لنگ بود،
مجبور ميشدند علتي را که باعث شد فرويد مثالً منشأ همه فعاليتهاي انسان را غريزه
جنسي بداند ،فوري به تعصب يهودي گرياش ربط بدهند .در حالي که فرموديد
يهوديت در اروپا با يهوديت در جامعههاي شرقي دو نوع تفكر متضاد است .آنجا نسبت
به فاشيسم آن عكسالعمل نشان داده شده ،در صورتي که روحيه فاشيستي اينجا مطرح
نبوده .
ج ـ خوب بله ،البته به نظر من کوبيدن منطق کسي ،نه به دليل منطقش ،بلكه به دليل
خانواده اش ،نژادش و شناسنامهاش و ...کثيفترين نوع استدالل است .و اين عالمت
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اين است که او نميتواند با مرد روياروي شود ،ميآيد از پشت خنجر ميزند.بنابراين
اين طرف ضعيف است.1
س ـ شما گفتهايد که مارکس يك شكست عشقي خورد و بعد اين شكست عشقي
باعث شد اين گرايش را پيدا کند؟
ج ـ «باعث شد» ،نه .اين خودش يك چيز علمي است؛ نژادي نيست؛ مسئله
روانشناسي است .وقتي که آدم يك شخصيت بزرگ ميشود ،گرايشهايي که خود آدم
در زندگي دارد ،از طرف ديگران نقد علمي ميشود .بنابراين چون آدم مشهور و
بزرگي است ،هرگونه گرايش و احساساتي که دارد ،و هر گونه جبهه گيري که
ميکند ،ديگران (آنها را) تحليل ميکنند .چه عواملي و چه عناصري در تكوين
شخصيت يك انسان مؤثر است؟ تولدش مؤثر است ،محيط خانوادگي مؤثر است،
ريشه طبقاتي پدر و مادر و خود خانواده مؤثر است ،فرهنگ مذهبي يا غير مذهبي در

 . 1در همين هياهو و هوچى بازى ها آدم مى بيند :مثالً من کتابى نوشته و نظريه اى داده ام .بعد طرف مى خواهد اين
کتاب را بكوبد چه کار مى کند؟ مى گويد ،اى مردم ،باباى او فالن است ،ننه او فالن است ،زنش فالن است ،خانواده اش
فال ن است ،او از ده فالن است! خوب ،همه اينها هم هستم ،اما جواب کتابم را بده! اينها چه ربطى (به موضوع کتاب) دارد.
يكى از کتابهاى نوشته که يكى از موهومات اعتقادى دکتر شريعتى ،اين است که بدنش تكيده و الغر است! گفتم :من تا به
حال کسى را نديده ام که به خاطر چاقى حماسه بسرايد .آدم [با کوبيدن ديگران ضعف خود را] معموالً کتمان مى کند ،ولى
او مى خواهد دنبه هايش را هم به سر ما بزند! اينها استداللهاى عوضى است نه علمى.
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خانواده مؤثر است ،محيط اجتماعي مؤثر است و آن چيزهايي که به اسم «اکت
بيوگرافيك» 1هست ،خيلي مؤثر است .و يكي از آن عوامل رابطههاي عشقي و
جنسياش است (دچار عشق شدن يا نشدن ،در عشق موفق بودن يا شكست خوردن).
اينها همه نه فقط راجع به مارکس ،بلكه راجع به هر انساني مؤثر است .اگر بخواهيم
يك شخصيت را تحليل علمي بكنيم ،به همه اينها بايد توجه بكنيم .
س ـ آيا يك علت اصلي هم در تكوين شخصيت انسان مؤثر است؟
ج ـ هيچ علت اصلي در (تكوين شخصيت) انسان وجود ندارد ،بلكه بينهايت علل
ضعيف وقوي وجود دارد .
س ـ * ...در توصيف اشعاري نظير اشعار سلمان ساوجي ،اشاره فرموده ايد که به
خاطر آن روابط عشقي ،کليسا موافقت نميکند؛ اينها اثر ميگذارد؟
ج ـ علت اصلي غير از «اثر ميگذارد» ،است؛ مؤثر است ،اگر مؤثر نباشد که ما آن
را بررسي علمي نميکنيم .

 . 1اکت بيوگرافيك .به معنى حادثه ها و گره هايى است که در شرح حال هر کسى وجود دارد :از بى شير شدن مادر
اين شخصيت در موقعى که شيرخوار بوده ،بگير تا سرخك درآوردنش و داشتن چند رفيق دوره بچگى اش (يعنى) در برابر
آنها چه حالتى داشته؟ توى سرش هميشه مى زده اند و گريه مى کرده و پيش مامانش مى رفته يا او توى سر آنها مى زده و
آنها مى رفته اند پيش مامانشان .اين ،در تكوين شخصيت بزرگ او مؤثر است.
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اما هرگز عنصري درزندگي انسان بزرگ به عنوان علت قاطع وجود ندارد .بررسي
مختلف است :مثالً او در مقدمه تزش مينويسد که «من از خدا نفرت دارم» .خوب،
براي من خيلي مهم است که کلمهاي که اوبراي خدا انتخاب ميکند ،چيست .بچهاي
مارکسيست يا ماترياليست که ميآيد راجع به خدا و مذهب با من صحبت ميکند ،از
نگاهي که به من به عنوان مبلغ مذهبي يا جامعه شناس مذهبي و يا نويسنده مذهبي
ميکند يا از تلقي و برداشتي که از خدا ميکند ،من ميفهمم که او اصالً از خانواده
مذهبيِ مالزاده است (که اکنون) ماترياليست شده و يا يك روشنفكر عادي است .آن
کسي که به نفرت به من نگاه ميکند و با نفرت از مذهب ياد ميکند ،معلوم ميشود
ماترياليستي است که از خانواده مذهبي است ،اصالً باباش آخوند و حاجي است؛ ولي
او از من نفرت دارد .اما آن بابايي که در يك خانواده معمولي بوده ،بعد کتاب خوانده
و مطالعه کرده ،ومارکسيست شده ،ممكن است مرا هم اصالً دوست داشته باشد ،و از
لحاظ شخصي و ايماني واقعاً به من ايمان هم داشته باشد ،و براي من اصالت هم قائل
باشد و اصالً حرمتي هم براي عقيده من قائل باشد ،اما معتقد نباشد .بعد مينشينيم به
عنوان اختالف نظر فلسفي يا علمي راجع به خدا با هم بحث ميکنيم .اما از آن کسي
که آخوند زاده ،مذهبي زاده و يا حاجي زاده است ،و حاال غير مذهبي شده ،به عنوان
يك غير مذهبي نيست (بلكه) او اصالً ضد مذهبي است .اين است که دهنش را که باز
ميکند و ميخواهد راجع به مذهب با من مجادله کند ،من ميفهمم او يا از خانواده
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مذهبي است که به مارکسيسم يا به ماترياليسم آمده و يا ازخانواده غير مذهبي است.
براي اينكه نفرت ،يك حالت و يك اصطالح عاطفي است و نه يك اصطالح علمي.
بنابراين بايد ريشه عاطفياش را جستجو کرد .آيا آدم از چيز غلط علمي نفرت دارد؟
نفرت به غلط و درست مربوط نيست .نفرت رابطه احساس من است با يك چيز .
شما از «بطليموس» (به خاطر اينكه) نظريهاش غلط درآمده ،نفرتتان گرفته؟ کيست
که بگويد من از بطليموس نفرت دارم ،چون او راجع به «زمين مرکز عالم است» ،چرند
گفته؟! من حاال از بطليموس نفرت دارم! نفرت معني ندارد! او در زمان خودش واقعاً
يك عالم بزرگ بوده منتها غلط گفته؛ نفرت هم ندارم ،براي او خيلي احترام هم قائل
هستم ،اما به او عقيده ندارم .اما وقتي ميگويند نقرت (داريم) يعني يك حساب
خصوصي دارند.1

 . 1يكى ازدوستان مشترك پدر او (يكى از رفقاى من در مشهد ،خوب نيست اسم او را ببرم .مرد خيلى شريفى هم
هست) و پدر من ،آمد پيش پدرم (او گفت :،واليت و امامت او خيلى خراب است .شما درستش کنيد .باباى من راجع به
امامت و واليت و … با او صحبت کرد (من در مجلس نبودم) .بعد باباى من به رفيقش گفته بود که :مثل اينكه او نسبت به
امام و امامت و واليت و … اصالً يك نفرت و يك مسأله خصوصى دارد و اصالً بدش مى آيد .اين يك چيز روحى است
واال اگر مخالف باشد ،با هم بحث و استدالل مى کنيم و وقتى او نتوانست دليلى بياورد و داليل من هم قانع کننده بود ،مى
پذيرد ،اما او مثل اينكه هر وقت مى ديد داليل من قوى است ،اصالً غصه مى خورد و يك جورى دلش مى خواست که
حتماً (جواب بدهد)( .رفيق پدرم) خنديد و گفت :اتفاقاً همينطور هم هست (باباى من حس کرده بود که اين مسأله عاطفى
است و مسأله اختالف فكرى و منطقى و کالمى نيست) :او اطراف نيشابور زمينى يا قلعه کهنه اى خريده براى اينكه چاه بزند.
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بنابراين براي من ناقد ،که نشست و برخاست و نگاه و کلمهاي که طرف ميگويد،
معني دارد ،اين مسئله عاطفي است که اول تز دکتري مينويسد من از خدا نفرت دارم.
بايد يقه او را بگيريم و «کاريز»1اش را پيدا کنيم .ميبينيم که کاريزش پيدا ميشود؛
براي چه؟ براي اينكه يك عنصرش اين است که اودر خانواده يهودي است که هم
پدرش آن همه رنج و بدبختي به نام دين کشيده و هم نژادش به نام خدا .آن مسيحيتي
که ميگويد يهود نجس است و قاتل خداي ما هست (مي گويند قاتل خدا ،زيرا عيسي

چاه را زده اند و تصادفاً به نقبى رسيده اند و ديده اند يك قنات است (قناتى کشف شد) .در آنجا يك سيد نره خر .هست و
شغلش هم اين است که سيدى مى کند .سيد آمده يقه او را گرفته که ،تمام اين چيزهايى که پيدا مى شود مال تو نيست ،مال
امام زمان است :براى کاريز پول داده اى؟ نخير خوب ،پيدا شده ،پس مال امام زمان است .مال امام زمان چيست آقا؟ (اين
کاريز) در زمين من بوده ،خودم چاه را پيدا کرده ام و حاال آب درآورده ام ،امام زمان کيست و چيست و به ملك من چه
کار دارد؟! (سيد مى گويد) :نخير مال امام زمان است( .و جواب مى دهد) برو بابا دنبال کارت! هرچه سيد اين ور و آن ور
مى زند که او چيزى بدهد ،به لج نمى دهد .سيد مى آيد مشهد و مى رود پيش آيت اهلل اردبيلى (آن وقت مرجع بود) و مى
گويد :چاهى پيدا شده که صاحبئ اين طورى است آيا اين مال امام زمان نيست؟ مى گويد چرا؟ مال امام زمان است .سيد
مى گويد :اين چاه مال شما است (زيرا) شما نايب امام زمان هستيد ،پس به بنده اجازه اش را بدهيد! آقاى اردبيلى اجازه
خطى راجع به آن کاريز رفيق ما براى اين سيد مى نويسد .سيد برمى گردد و بعد مى رود به چند مرجع ديگر هم مى دهد و
آنها هم به احترام اين يكى زيرش را امضا مى کنند بعد مى بينيد که اين سيد با اجازه خط برگشته و (مى گويد اين کاريز مال
امام زمان است و آقاى اردبيلى و علماى مشهد هم کاريز او را از طرف امام زمان به اين سيد اجاره داده اند! خالصه رفيق ما
به زور ژاندارمرى از امام زمان خلع يد مىكند .بعد او نسبت به امامت در شيعه کم کم نفرت پيدا مى کند (نمى گويد من
منكر امامت هستم منكر امامت نيست) .اين ،صحبت کاريز است صحبت اين نيست که يك روشنفكر مطالعه کند و بعد ببيند
که مثالً وصايت چيست ،دموکراسى چيست و شورا چيست ،بعد مثالً وصايت را قبول نكند ،بنشينيم با او حرف بزنيم .او مى
گويد نفرت دارد احساس نفرت دارد مى کند.
 . 1رجوع شود به پاورقى اخير( .بنياد)
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خداست!) ،و همان طور که ما آب ميخوريم و ميگوييم لعنت بر يزيد ،هر مسيحي
هم آب که ميخورد ،ميگويد لعنت بر يهود ،او ميبيند قرباني خدا پرستي در اروپا
شده ،و خانواده اش ،خودش ،نژادش ،و قومش قرباني مذهب و روحانيت است .او يك
نفرت اجتماعي و تاريخي دارد .بعد در بيوگرافي شخصياش نگاه کنيم ،ميبينيم که
مارکس اين دختر را به قدري دوست دارد که ديوان شعر دارد (انتشار آن در روسيه
ممنوع است ،ولي در اروپا که اجازه ميدهند ،منتشر کردهاند) ،براي آن دختر اصالً
ديوان شعر غزل و غزلهاي سوزناك دارد که آدم آه از جگرش در ميآيد .معلوم
ميشود که خود مارکس چقدر او را دوست دارد که در موقعي که او جزء
سوسياليستهاي اخالقي و از شاگردان برجسته هگل است ،همه اينها را ميگذارد واز
کوچه معشوقه هميشه گذر ميکند و آه و ناله سر ميدهد و شعر عاشقانه ميگويد و
چاپ ميکند (دنبال آن کار بوده) .بعد ،در حالي که ديگر نزديك به وصال است ،يك
مرتبه فتوي صادر ميشود که« ،تو با يهودي نميتواني ازدواج کني» .چون او يهودي
است و تو مسيحي مؤمن ...خوب ،آدم نفرت پيدا ميکند .او حق دارد نفرت پيدا کند .
آيا يك آدم منقد علمي وقتي که اين کلمه را ميبيند و ميداند که اين کلمه
عاطفي است و علمي نيست ،نبايد ريشه عاطفي را در عاطفهاش بجويد؟ وقتي که
ميبينيم رنجهايي در زندگي شخصي اش ،در زندگي نژادياش و خانوادگياش ديده،
(به عاطفي بودن قضيه پي ميبريم) :پدرش وکيل دادگستري است؛ آدم باسواد ،فعال،
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روشن و با استعدادي است ولي به خاطر يهودي بودنش هيچ جا راهش نميدهند ،به او
هيچ جا کار نميدهند .بعد براي اينكه بتواند زندگي کند ،ميآيد يك مراسم کلكي
جور ميکند و مسيحي ميشود .خوب ،ميبيني اين مذهب چقدر مصيبت بار
ميآورد؟! يكي ميخواهد زندگي بكند ،مذهب (دخالت ميکند)؛ يكي ميخواهد به
وصالي برسد باز هم مذهب دخالت ميکند( .بنابراين) او از مذهب نفرت پيدا ميکند.
اين ،مؤثر است.1
آنجا (اروپا) (اگر) آخوند روشنفكري (بود)( ،مارکس) به وصال ميرسيد و
ميگفت« :من منكر خدا هستم ،من خدا را قبول ندارم»! مثل سارتر که ميگويد« :من

 . 1يكى از رفقاى من عاشق يكى از دخترهاى اروپايي (اسپانيايى هنرمند بود) شده بود يك مرتبه ديدم او داغان شد
(خيلى هم آدم دانشمندى بود) .گفتم چه شده؟ گفت :ما عاشق (يكديگر) شديم و کارمان ديگر درست بود و با اينكه خود
اين خانم هنرپيشه است ،اما از بدشانسى من مذهبى است ،رفته از آخوندش (راجع به ازدواج) پرسيده و (آخوند) گفته که:
زن سياهپوست و مسلمان نمى توانى بشوى (اين دختر از آخوند مربوطه اش پرسيده( ،و او) گفته شما زن هر کس مى خواهى
بشو (ازدواج با) هر فرقه اى ،مذهبى ،نژادى هيچ مانعى ندارد چون مسيحيت هيچ وقت از اين تعصبات و … ندارد( ،اما) فقط
همين سياهپوست و مسلمان استثناء شده! خوب! وجه اشتراك سياهپوست و مسلمان چيست؟ مسلمانى يك اعتقاد است و
سياهپوستى يك نژاد .حضرت مسيح شعورش نرسيده که اين دو با هم فرق دارد؟! او را از ازدواج محروم کرده بودند و
نزديك بود نسبت به مذهب نفرت پيدا کند .من براى اينكه جلوى نفرتش را بگيرم ،گفتم :بنده آخوند شناسم ،اگر واقعاً
دوست دارى ،من آخوند مربوطه اش را پيدا مى کنم .پرسيدم تو کجا رفتى؟ گفت :به کليساى مادلين (کليساى اشرافى از آن
آخوندهاى ارتجاعى قرون وسطايى دارد) .گفتم :معلوم است که او اجازه نمى دهد .به يك کليساى ديگر که مالهايش
روشنفكرتر بودند رفتيم ،مال گفت :اشكال ندارد! الحمدهلل که جلوى نفرت اين يكى را گرفتم!
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خدا را قبول ندارم» .او بيشتر از مارکس هم خدا را نفي کرده؛ اما سارتر چطور نفي
ميکند؟ سارتر ميگويد« :من با داستايوسكي موافق هستم که ميگويد اگر خدا را از
جهان برداريم ،همه چيز مجاز است ولي چه بايد کردکه خود را نتوانستم قانع کنم که
جهان خدايي دارد گرچه هر وقت خد را برمي داريم چهره جهان چنان احمقانه
مينمايد که انعكاس آن در چهره خود من احساس ميشود» .او کسي است که خدا را
قبول ندارد اما متأسف است که خدا نيست؛ ميگويد کاش ميبود .دوست دارد که
خدا باشد .او ،غير از آن کسي که ميگويد« :اگر خدا هم باشد ،من از آن بدم ميآيد».
اين را بايد آناليز رواني کرد؛ اينها بحث علمي نيست .
در بيوگرافي خودش مينويسد( 1اين جمله را از سارتر درکتاب »«Les mots
خواندم و به قدري اين جمله به من کيف داد که اصالً اندازه نداشت .با وجود اينكه من
هيچ وقت حافظهام خوب کار نميکند اما در عين جمله را حفظ هستم) :

 . 1اين جمله را که مى فهميدم ،مشكالت بزرگم حل شد مشكالتى که همه روشنفكران دارند :چطور اين غيرمذهبى ها
که به خدا و فردايى اعتقاد ندارند ،گاهى فضيلتهاى بزرگ ،شهادتهاى بزرگ و ايثارهاى بزرگ نشان مى دهند که مؤمنين ما
ا صالً بويش را نمى شنوند و نمى توانند ببينند؟ بنابراين آدم اينطور نتيجه مى گيرد که مذهب ربطى به اخالق ندارد ،من
هميشه فكر مى کرده ام زيربنا .خداپرستى يك زيربناى توجيه ايثار و شهادت و فداکارى و نفى خويش براى ديگران است و
اگر خداپرستى نباشد ،اين ارزشها هم از بين مى رود .اما اگر مى بينيم در انسان هايى که خدا را از ذهنشان برداشته اند ،هنوز
ارزشهاى انسانى حتى در مرحله ايثار و جهاد و شهادت و فداکارى هست ،به خاطر اين است که فرهنگ مذهبى و ارزشهاى
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je ne Releve que de strogoff et de parveillan qui ne
Relevent que du dieu, tandis que je ne crois pas en dieu:

مذهبى هنوز در جامعه وجود دارد ،که وقتى مذهب هم مى رود ،اين ارزشها هنوز حرمت و انگيزه و حرکتش را دارد .چنان
که ما خيلى ديديم :در مشهد که محيط مذهبى بود با بچه ها از خانه بيرون مى آمديم .همين جور در کوچه با هم کلنجار مى
رفتيم :او مى گفت خدا نيست ،من مى گفتم هست .ولى سر کوچه که مى ايستاديم ،طبق معمول مشهدى ها ،رو مى کرديم
به گنب د امام رضا (و مى گفتيم) ،السالم عليكم و باز دو مرتبه ادامه مى داديم که خدا نيست و من مى گفتم هست .اين اصالً
حالت روحى ما بود.
دکتر فياض که فوت کرده اولين کسى است که در مشهد ،در اولين مجلس کشف حجاب (سال ( )1214پيرامون)
کشف حجاب صحبت کرد .کسى که در مشهد  1214سخنرانى کشف حجاب کند ،براى دادن جانش ريسك کرده
معذلك اواولين کاشف حجاب است (کاشفين و مكتشفين را مى بينيد!) .بعد همين آدم اين سالهاى آخر (ده ،دوازده ،پانزده
سال پيش) که ما در دانشكده دانشجو بوديم ،رييس ما بود .و مامى دانستيم که او سى سال پيش واضع کشف حجاب
خراسان و مشهد آن موقع است .او دير ازدواج کرده بود و دو تا بچه داشت :يكى آن موقع چهار پنج ساله بود (مهدى) و
يك دختر هفت ساله هم داشت .ما هم ديگر از شاگردها .خيلى خصوصى اش بوديم و ما را خيلى دوست داشت (مخصوصاً
من مورد لطف او بودم) .ما رفتيم ديدن ايشان و گفتيم :چطور هستيد آقاى دکتر؟ گفت :اين همشيره مهدى مدتى است که
کسالت پيدا کرده .يعنى او رفتار ماليى اش را و ارزشها .مذهبى و آخوندى اش را (او قبالً آخوند بوده) هنوز حفظ کرده،
زيرا اسم دختر هفت ساله اش را جلوى من نامحرم نمى برد! در صورتى که سى سال پيش جانش را داده براى اينكه حجاب
از بين برود .اين ،چيز خيلى عجيبى است .معلوم مى شود اعتقاد زود از بين مى رود و عوض مى شود ،اما رفتار اجتماعى و
روانى بر اساس ارزشهايى است که در وجود آدم ريشه دوانيده است و به سادگى از بين نمى رود و مدتها کار دارد (تا از بين
برود) .ممكن اس ت شما دو شب ،سه شب (و حتى) يك شب کتابى را بخوانيد و اعتقاداتتان تغيير بكند ،اما رفتارتان به
سادگى تغيير پيدا نمى کند ،امكان ندارد .اين است که ارزشها دير عوض مى شود اما عقايد زود .ارزشها .مذهبى است که
هنوز مانده و انسانهايى را که بى مذهب هستند ،به اين ارزشها هنوز وفادار نگه داشته وبراساس آن ارزشها تربيت مى شوند.
اين ،نظريه من بود.
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«من تربيت نشدم ،پرورش نيافتم و ساخته و پرداخته نشدم مگر به وسيله آقاي
استروگف و پارويان 1که آنها پرورشي ندارند مگر به وسيله خدا ،در حالي که من به
خدا معتقد نيستم»( .اين ،جواب همان حرف نيست؟) .اين ،نشان ميدهد که (چرا)
آدمي مثل سارتر که خودش حاضر ميشود و تعهد ميکند چمدان تروريست الجزايري
را از مرز وارد فرانسه بكند و در داخل خاك به آنها به دهد و به تروريست الجزايري
کمك کند که به فرانسه بيايد و فرانسوي را بكشد ،اين قدر فداکار است .به خاطر
طرفداري از يك الجزايري آپارتمانش را بمب ميگذارند و منفجر ميکنند و بعد به
خانه خاله و يا دختر خالهاش ميرود ،آنجا را هم منفجر ميکنند و دختر خالهاش
ميميرد ،و بعد ديگر هيچ مسافرخانه و هتلي راهش نميدهند ،آن وقت به رستوران
مسلمانها ميرود و ميگويد« :من در اين روسپي خانه بزرگي که اسمش فرانسه است و
مدعي است که مهد آزادي و دموکراسي و حقوق بشر است ،از اين رژيم ميپرسم که
آقاي ژنرال دوگل من امشب کجا بخوابم»؟ او را جايي راه نميدهند و جايي ندارد که
بخوابد( .اما با) اين همه فداکاري که به ما وهزاران خداپرست بايد درس فداکاري و
ايثار بدهد ،آن وقت به خدا هم معتقد نيست .ارزشهايش را از کجا گرفته؟ خودش

1

 .هر دو روحانى و کشيش اند.
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دارد ميگويد« :من همه ارزشهايم را از تربيت استروگف و پارويان گرفتهام که اين دو
ساخته و پرداخته خدا بودند» .ميگويد :من تربيت ديگري ندارم؛ نه اينكه تحت تأثير
اينها هم بوده ام؛ اصالً صد در صد تربيت مذهبي دارم ،اما اعتقاد به خدا ندارم .اين،
نشان ميدهد که اختالف بين بينش و ارزشها ورفتار ،از کجا ناشي ميشود :از اختالف
بين سرعت تغيير عقيده و کندي تغيير ارزشها .
براي همين هم هست که انقالبات بزرگي مثل چين و شوروي و امثال اينها ـ که
انقالبات بزرگ انساني هستند ـ براساس ارزشهاي انساني بود که آن همه آدمها جلو
آمدند ونظام را به خاطر عدالت وبرابري و مبارزه با سرمايه داري و بورژوازي (تغيير
دادند) .اما بعد که چند نسل گذشت ،ديديم همانها به صورت کثيفترين کاسبها
درآمدند .چرا؟ براي اينكه عقيده که از بين رفته بود ،و بعد از چند نسل آن ارزشها هم
ديگر از بين رفت ،و بعد طرز فكر با طرز عمل يكنواخت شد .حاال ديگر جلودار هيچ
فاجعهاي نيستند و برايشان ناراحتي ايجاد نميکند ،و شرم را احساس نميکنند.1

 . 1يك انسان بدوى هم اصالً شرم دارد غيرتى ،حميتى ،اصولى و پرنسيبى (دارد) ،و اقالً تظاهرى و ريايى مى کند( .اما
او) کشف حجاب مى کند براى اينكه ديگر دوره اى (نيست) که آن ارزشها بتواند بدون زيربناى فكرى به زندگيشان ادامه
بدهند ،ديگر امكان ندارد.
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شفاعت تابويي و شفاعت ايدئولوژيك

شفاعت را مثال ميزنيم :شفاعت در معني ايدئولوژيك آن (در برابر) معني تابويي
اش« .تابويي» ـ همان طور که گفتم ـ يعني يك اعتقاد و وابستگي قلبي که هيچ معني
خاصي ندارد و نميدانيم براي چيست ،ولي به هر حال معتقديم؛ مثل اينكه ميگويند
«کسي در حال جنب نبايد به مسجد برود» .هيچ کسي نميرود ،اما هيچ کس هم
نميپرسد «به چه دليل؟» .خوب ،اين يك تابو است .آن کسي که چادر را انتخاب
ميکند و خيال ميکند که اگر يك گوشه چادرش باز بشود ،يك مرتبه مسخ ميشود،
سوسك ميشود ،اصالً نجس ميشود و ، ...دچار تابو شده؛ اما آن کسي که همان چادر
را به عنوان يك سمبل اعتقادي در برابر سمبلهاي ديگر و (به عنوان) مشخص کردن
جناح اجتماعي و پايگاه ايدئولوژيكياش انتخاب ميکند ،چادر ديگر برايش تابو
نيست ،يك شعار ايدئولوژيك است .ميبينيم که يك مسئله است( ،ولي) در مذهب
قديم يعني مذهب تابويي و مذهب ايدئولوژيك چقدر با هم فرق دارد .
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شفاعت در زندگي عملي مشخص است :االن هم به شفاعت معتقديم ،مگر آن «نيمه
روشنفكر»ها که به شفاعت معتقد نيستند« :يعني چه ،آقا! پارتي بازي که نيست! الكي
که نيست! معني ندارد» .نيمه روشنفكر زيرآب شفاعت را ميزند .ولي روشنفكرٍ تمام به
شفاعت معتقد است ،منتها در ذهنش معناي ايدئولوژيكياش را از معناي تابوييش
تفكيك ميکند .مردم به شفاعت حسين معتقدند ،به شفاعت فاطمه معتقدند ،زنمان به
شفاعت فاطمه معتقد است و مردمان به شفاعت حسين معتقد است .معناي تابويي
(شفاعت) يعني اينكه «چون من نميرسم اعمال عباديام را خوب انجام بدهم ،وظايفم
راخوب انجام بدهم ،گناه دارم ،آلودگي زياد دارم و ضعفهايي دارم ،که نميتوانم اينها
را با عمل خودم ،آن طوري که امام خواسته ،خدا خواسته و مذهب خواسته ،جبران
کنم ،کمبودهايم را با توسل وتقرب واصرار و الحاح وابراز محبت نسبت به حسين و
فاطمه جبران ميکنم و ازطريق زيارتشان ،درِ طال ،محبت ،سفره و ...طوري رضايت
آنها را جلب ميکنم که آنها اعمال سيئات رانديده بگيرند و قلم بكشند .خيلي خوب،
اين شفاعت تابويي است« .و تبدل الحسنات بالسيئات والسيئات بالحسنات» را ،آقاي
ميالني ،در مفهوم تابويي اش ،براي خود من اين طور معني ميکردند (آن روز که (نزد
ايشان) رفته بودم ،و ميخواستند مرا هدايت کنند! خدا بيامرزدش) .ميگفتند که «اين،
بحث فلسفي طوالني دارد که اگر خدا بخواهد من از عهدهاش بر ميآيم»! (ولي مثل
اينكه خدا نخواست!) .ولي همين طوري گفتند که آن ،به اين معناست که وقتي کسي
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واقعاً واليت علي دارد ،خود سيئاتش را ،که آنجا به صورت منفي نوشتهاند ،مثبت
ميکنند و حسنات ميکنند! گفتم ،پس سر کسي که سيئات انجام نداده است کاله
رفته ،براي اينكه مادهاي ندارد که تبديل به حسنات بشود .پس يزيد دراوج قرار
ميگيرد ،براي اينكه اگر خود سيئات بخواهد تبديل به حسنات شود ،مواد خامش را
دارد؛ براي اينكه اگر کسي بگويد که من خود گناه را آنجا به صورت ثواب مينويسم،
کساني که بيگناهند چيزي گيرشان نميآيد .يا کساني که کم گناه کردهاند و گناه
سبك کردهاند ،از واليت چيزي گيرشان نميآيد پس واليت مربوط به آنهايي است
که واقعاً گنجينهاي از سيئات دارند! در صورتي که واليت ،در مفهوم ايدئولوژيكش،
وجود دارد ،نه اينكه اصوالً واليت چرند و غلط باشد ـ نه ،وجود دارد ،واليت مسئله
اگزيستانسياليستي عجيبي است ،و من ميخواستم در اواخر کار مطرح کنم که ديگر
نرسيديم .واليت مسئله وجودي خيلي عميقي است ،و آن اين است که اگزيستانسياليسم
ميگويد :وجود ،1وجود اگزيستانسياليستي هر کس ،مجموعهاي از شناختها و دوست
داشتن هايش است .هر کس ،هر چيزي را ميشناسد ،به آن عالقه دارد و با آن رابطه
دائمي دارد ،آن جزئي از وجودش ميشود .بنابراين وجود هر کس مجموعه عناصري

 . 1غير از بودن است بودن را همه دارند ،هر کسى در ترازو  65کيلو 45 ،کيلو 25 ،کيلو وزن دارد! اما وجودى که
اگزيستانسياليسم مى گويد مقصود آن وجود معنوى انسان است که بعضى ها اصالً ندارند!
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است که ،از طريق شناختن و دوست داشتن ،رابطه دروني با آنها در هستي و روحش
شكل ميگيرد .درست است؟ خوب ،طبيعي است که واليت علي يعني چه .اينجا
واليت علي ،يعني شناختن و دوست داشتن او ،رابطهاي ايجاد ميکند که جزئي از
وجود من ميشود؛ همان طور که اگر ناپلئون را يا مثالً خاني يا خري را بپرستم ،دوست
داشته باشم و با او سروکار داشته باشم ،وجود من ـ وجود عيني من ،وجود واقعي انسان
من ـ از او سرچشمه ميگيرد .خوب ،طبيعي است که واليت علي سيئات را در زندگي
من تبديل به حسنات کند .مني که ضعفها ،ذلتها ،انگيزهها ،تمايالت ،عشقها و حرصها ـ
همه اينها ـ دارند از درون مثل موريانه ميخورندم با واليت به آن ريسمان ،خودم را به
قله کوهي ميبندم ،تا اين بادها مرا به اين ور و آن ور تكان ندهند و (واليت) که
درست مثل يك واکسن عشق دائماً به من تزريق ميشود ،در برابر اين ميكروبها مرا
واکسينه ميکند ،بنابراين طبيعي است که بعد ديگر آن ضعفها درزندگي من رخت
بربندد و به حسنات تبديل شود؛ نه اينكه همين طوري و به صورت فانتزي و غيبي .
واليت فقط مخصوص به علي نيست؛ علي خودش يك آدميزاد است (و از اين
لحاظ با آدمهاي ديگر) فرقي نميکند؛ مقصود ،مجموعه ارزشهايي است که در علي
هست ،واال خود علي منهاي آن ارزشهايش ،پسر ابوطالب است ،مثل عقيل است؛ مگر
چه فرق ميکند؟ گاهي ممكن است که ما ارزشها را در يك ايدئولوژي و در خود
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اسالم ببينيم؛ همان ارزشها را ممكن است در قرآن ببينيم؛ و ممكن است در يك هدف
انساني ببينيم .
داستاني دارم که (نشان ميدهد) چگونه سيئات تبديل به حسنات ميشود :يك
مرتبه يكي از اقوام که ميخواست پولي را براي ما بفرستد ،به جايش از تهران خاويار
فرستاد ،تا بيشتر استفاده کنيم .ما هم نگاه کرديم و ديديم به هيچ درد ما نميخورد.
اصالً همه حقوق وزندگي ما هشت صد تومان است و حاال خاويار بخوريم؟! اصالً به
طبع ما هم نميخورد و آن را (تا به حال) نديده بوديم و فقط چون سواد داشتيم از
طريق نوشته روي آن (شناختيم) ،و نه از طريق ذائقه! من هم به اغذيه فروشي روبروي
خانه مان رفتم و گفتم «آقا جان ،اين را از ايران براي ما فرستادهاند ،ديدم در اروپا
خاويار * ...لطفاً شما پولش را به من بدهيد» .گفت که «من حاال در اين محله خاويار
نميفروشم» (محله ما محلهاي نبودکه خاويار خور باشند)« .اين را به شمال شهر بفرست
و در آنجا در هتلها و ...بفروش» .گفتم «اين کار که از من بر نميآيد؛ حاال شما آن را
اينجا بگذاريد ،و اگر توانستيد ،بفروشيد» .گفت «نه ،آن را در يخچال بگذار؛ من کسي
را گير ميآورم که بيايد ببرد» .گفتم «ما يخچال نداريم؛ اگر ممكن است خودتان (اين
کار را بكنيد)» .گفت «خيلي خوب»( .آن را در يخچال) گذاشت و بعد از دو سه روز
پسر  35 ،19سالهاي ،که اصالً کثافت ازقيافه و وجودش ميباريد ،آمد گفتم «کجايي
هستي؟» گفت «الجزايري» .اسمش هم محمد بود .او حدود دويست فرانك به ما داد و
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(خاويار را) مفت برداشت و برد .او تيپش از آنهايي بود که در کابارهها ،هتلها و ...در
محله پيگال ،عكس و هروئين و چرس و بنگ و ...از اين چيزها به مشتريها ميدهند؛
چيزي مثل بچههايي که درفاحشه خانهها و کابارهها ميلولند .من اصالً از خودم و از
اين پول و از اين معامله بدم آمده بود و نفرتم گرفته بود (البته مجبور بودم) .
دو سه سالي گذشت (اوايل کارم بود) .من با «خميستي» رفيق شدم ،همان که بعد
وزير امور خارجه بن بال شد و او را کشتند .او از رهبران بزرگ انقالب الجزاير و
اصوالً نهضت شمال آفريقا بود .چهار ،پنج سالي از من بزرگتر بود و وقتي کشتندش
 39 ،32سال داشت .در  34سالگي وزير امور خارجه شد و همان موقع که ناصر به
الجزاير آمد ،او را کشتند (ترور شد) .او رفته بود و زن يكي از مجاهدين ـ زن يكي از
شهدا ـ را ،که سه تا بچه داشت ،گرفته بود .در آنجا آدم ميفهمد که تعدد زوجات به
چه معني است؛ چون جبهه به جوانها دستور داد که «زنان شهدا را بگيريد» ،بچهها و
دانشجوها ،به عنوان يك هدف فكري و ايدئولوژيك ،گاهي زنهايي دو برابر سن
خودشان و حتي زنهايي که بچه هايشان همسن خودشان بودند ميگرفتند ،و او هم
گرفت من با او خيلي دوست بودم و خيلي هم به او ارادت داشتم .او اصالً مقتداي ما
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بود و واقعاً در زهد و تقوا و هوشياري و سواد و دين چيز مخصوصي بود .من از لحاظ
روحي و ...خيلي مديون او هستم« .واليت» او در ما خيلي اثر گذاشت.1
(روزي) من با او و چند نفر ديگر از اين تيپها در کافهاي نشسته بودم .بعد ديدم
که همان پسر از بيرون آمد و خميستي را به گوشهاي خواند و با هم شروع به صحبت
کردند ،و (سپس) برگشت .من آن موقع نگاه کردم و متوجه شدم که او را جايي
ديدهام اول يادم نيامد .بعد وقتي که رفت ،يك مرتبه يادم آمد که او همان يارويي
است که خاويار را از من خريد (بله ديگر ،پيگال و .)! ...به او گفتم «تو او را
ميشناسي؟» گفت «بله» گفتم «خوب ميشناسي؟» گفت «خوب خوب ميشناسم»
گفتم «اصالً ميداني شغلش چيست ،از کجا نان ميخورد و کجا کار ميکند؟» گفت
«همهاش را ميدانم» .من هيچ نگفتم .گفت «تو از کجا او را ميشناسي؟» من که اشكال
ندارد بشناسمش؛ هم واليتي و هم شهر ي و هم مملكتي من است .تو او را از کجا
ميشناسي؟ تو که چنين آدمي هستي ،البد رفتهاي به پيگال و در کاباره هاو ...او را
شناخته اي! طور ديگر (نمي شود)؛ او جاي ديگري کار نميکند .در دانشگاه يا در

 . 1واليت در همين چيزهاى کلى است .على به اندازه بزرگى و عظمتئ (اثر مى گذارد) و اين يكى ،دوست داشتنش،
رابطه اش ،معاشرت با او و انديشيدن به او ،به اندازه خودش ،تأثير مى گذارد و با اينكه آدم مثالً با يك الت معاشرت داشته
باشد ،فرق مى کند.
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کتابخانه که نيست!» من قضيه خاويار را گفتم گفت «آري ،اين را ميدانم» .بعد
خميستي از تقواي همين پسر نقلي کرد که چشمهايش پر از اشك شد« :اين طور نيست
که اين پسر آنجا رفته باشد؛ اصالً آنجا ـ در آن محله ـ متولد شده است (ديگر از اين
بدتر نيست) ،همان جا بزرگ شده ،تك وتنها هست ،يك نفر قوم وخويش هم ندارد،
و کارش ـ کار طبيعياش ـ هم همينها بود ،نه اين که به خاطر مثالً موضوع يا هدفي
(رفته باشد)؛ اصالً کارش از همان اول بچگي همين بوده ،و االن در ماه  11هزار13 ،
هزار فرانك درمي آورد» (فرانك  15ريال 16 ،ريال است ،يعني تقريباً در حدود 12
هزار تومان پول در ميآورد) «بعد که انقالب به وجود آمده و او اطالع پيدا کرده،
خودش با  155فرانك (يعني  315 ،315 ،335تومان) زندگي ميکند و بقيهاش را (به
ما) ميدهد .و غير از اين ،ما او را (عمداً) براي همين کار گذاشته ايم( ،ولي) نه به خاطر
پولش؛ براي اينكه باز ارزشي ندارد که براي هفده هجده هزار تومان ،جواني را در اين
کثافت (رها کنيم) .او در آنجا ،به عنوان مأموريت ،براي ما کار ميکند؛ براي اينكه
خيلي از تعقيبها ،شناساييها ،سرنخها ،افسرها ،رجال ،مأموران امنيتي دستگاه ،خيلي از
معامالت گردن کلفت و رابطههاي پنهاني را ـ اينها همه را ـ در همان جا ميتوان يافت،
و او کارهاي بزرگي براي ما ميکند» .و بعد زندگياش را طوري براي من شرح داد که
من ،که در جامعهاي مذهبي بودهام و همه علما و روحانيون و مذهبيهاي ما هيچ کدام
اصالً هيچ گناهي ندارند! ،در عمر خودم هيچ زاهدي و هيچ متقياي را (در اين حد
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نديدم) (مي بينيد فاصله چقدر است!) ،و من که خودم ،از اين که پول آن (خاويار) را
گرفته بودم ،ننگم آمده بود (در صورتي که من يك چيز شرعي را فروختم ويك چيز
شرعي هم گرفتم ،ولي از همين پولش ،مثل اينكه نجس باشد ،اصالً يك حالت نفرتي
به من دست داد ،که چرا اين کار را کردم) ،بعد ديدم که من کجا و او کجا! و واقعاً
احساس عقب ماندگي کردم .واليت همين است! او که در آن رابطه ،يك نجاست
مطلق و سيئه مجسم است ،در رابطه با خميستيها و امثال او عنصر و جوهرش تبديل به
حسنه مطلق شده .ببينيد چقدر منطقي است! چقدر درست است!
شفاعت تابويي ،همان پارتي بازي گند و مزخرفي است که ما از سازمانهاي دولتي
و سياسي و دربارها گرفته ايم« :ياور» همين طور «الكي» دستور ميدهد آدمي را بكشند؛
بعد ميرويم آقاي وزيري را ميبينيم ،کسي را ميبينيم متوسل ميشويم ،اينجا و آنجا
ميرويم بعد ميگويند «خوب ،برو ،آزادي»! شفاعت (تابويي) اين طور است .اما
شفاعت ايدئولوژيك به معناي اين است که تو در زندگيات ،در اين پاريس ،که هزار
تا دالل ،فاحشه ،گانگستر و قمار باز هست ،با که ميخواهي جور شوي؟ درتاريخ،
هزاران قلدر و قداره بند و گردن کلفت و متجاوز و پيشوا و «پسوا» و فرعونها و قارونها
و ...هستند؛ تو در زندگي ميخواهي با چه کسي خود را جور کني؟ ميخواهي دست
به دست چه کسي بدهي؟ همپاي که باشي؟ با که ميخواهي جفت شوي؟ «شفعِ» که
ميخواهي بشوي؟ وقتي که ميگويي «يا حسين» ،يعني مسيرزندگي ات را عوض کرده
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اي .او هم در ميان آن همه دالل و دالله در پيگال «شفع» خودش را انتخاب کرده؛
خميستي است .وقتي که او است ،ديگر نميتواند با کس ديگري جور شود؛ براي اينكه
جفتش را انتخاب کرده؛ جفت فكري اش ،جفت زندگياش و جفت وجوديش را
انتخاب کرده ،با او جور شده و «روي هم ريخته است» .بنابراين ميبينيم اگر کسي
شفاعت حسين را ،به معني ايدئولوژيكش ،قبول داشته باشد ،ديگر ،در زندگي روزمره،
نميتواند شريك يك قداره بند شود ،دوست يك گردن کلفت شود ،دوست يك
نجاست و کثافت شود؛ ديگر امكان ندارد ،براي اينكه با اين شفاعتش منافات دارد .اما
ما ميبينيم که اين شفاعت تابويي او را از هم بزم شدن و هم رزم شدن و هم گام شدن
و شريك شدن و رفيق شدن و معاشر شدن با هر گند و گٌهي در زندگي مانع نميشود.
اين طور نيست؟ همه کساني که االن با اين اشراف و پليدها و امثال اينها در بازار ،در
اداره ،در زندگي اجتماعي و در زندگي اداري سروکار دارند و با آنها جفت ميشوند،
به شفاعت حسين هم در عين حال اعتقاد دارند و منافاتي بين اين دو حس نميکنند .
ولي شفاعت ايدئولوژيك به عنوان يك تضمين قطعيِ عينيِ عملي در زندگي
روزمره آدم است .آدم عوض هم ميشود :وقتي که ،در ذهن و در وجودش ،از پهلوي
آدمي مثل خميستي يا از پهلوي آدمي مثل علي يا مثل حسين ـ در همان رابطههاي
معمولي زندگي آدم ـ کنار نرفت ،طبيعي است که اين آدم سيئاتش هم تبديل به
حسنات ميشود؛ معلوم است که شفاعت اثر ميگذارد .بنابراين شفاعت يك عامل
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آموزشي و پرورشي ميشود .بعد بر اين اساس ميبينيم که خرافيترين مسائل هم
معنيهاي مترقي دارد؛ حتي شفاعت خاك معني دارد ،واقعاً معني دارد :من در سفري
که (براي يافتن قبر ابوذر) تنهاي تنها بيرون رفته بودم ،وقتي که چهار پنج روز اين
طرف و آن طرف ،با شتر سواري و پياده ،رفتم در بيابانها گير کردم ،قبر ابوذر را در
آن صحرا پيدا کردم .خوب ،نه ابوذري در کار بود که بنشيند با ما صحبت کند و نه
کتابي و سخني شنيدم .من ،درست نزديك غروب ،در يك صحرا روي همان خاکها
بودم .چيزي را خراب کرده بودند و من آنجا تنها نشسته بودم .ديدم ذره ذره شنها و
ماسههايي که روي همين خاك نشستهاند ،با من حرف ميزنند و بوي توحيد ميدهند؛
از اين خاکها و همين شنها اصالً بوي توحيد را استشمام ميکنم؛ از آن بوي انسان را
ميشنوم؛ اصالً دارد گرمم ميکند و مغز استخوانم را ميسوزاند .خوب ،شفاعت همين
است .
در اروپا ،برنامه آموزشي که ميگذارند ،بچهها را از کودکستان و دبستان براي
گردش علمي سرخاك فالن سرباز گمنام ،سر خاك ناپلئون ،سر خاك ويكتورهوگو،
سر خاك ...ميبرند .اينها خاك است؛ اما وقتي که نسلي از کوچكي در رابطه با اين
خاك پرورش پيدا کند ،اين خاك آن نسل را شفاعت ميکند (به جاي اينكه سرقبر
قلدرها و قداره بندها و پليدها بروند ،که آنها هم درجهنم شفاعت ميکنند!) .آدم حس
ميکند که شفاعت خاك ،يك عامل تغيير دهنده عيني درهمين زندگي آدم است .از
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آنجا که برمي گردد ،تا دو ماه ،سه ماه ،يك سال مست است ،گيج است .اين ،شفاعت
خاك است .در شيعه قديم ما شفاعت ،مسئلهاي ايدئولوژيك بوده .آن موقع دستگاه
ميخواسته است خاطره و ذکر حسين و ياد حسين را به وسيلههاي مختلف ازذهن ببرد:
يكي از آنها کاباره بازي و الدنگي و عياشي و غنا (است) ،يكي هم تفسير قرآن است،
يكي هم حج است ،يكي هم کالم و فلسفه و علوم ديني است .همه اينها وسيله بودند
براي اينكه ياد حسين از ذهنها برود .خوب ،در آنجا شيعه خاك حسين را يواشكي گل
ميکرده ،قالب ميزده و رويش هم يا مينوشته يا نمينوشته و آن را در جيبش
ميگذاشته است .شب و روزش را با آن در تماس روحي بوده و بر آن سجده ميکرده
است؛ يعني (علي رغم) همينها که ميخواهند نماز را از حسين جدا بكنند ـ براي اينكه
نماز بيمعني ،بيضرر و بيخطري بشود ـ ،او با انتخاب مهرش از خاك آن شهيد ،پيوند
بين شهيد و شهادت و نماز را در ذهنش برقرار ميکند و هميشه ـ صبح ،ظهر ،عصر و
شب ـ هم ميتواند چنين کند .نمونه ديگرش اينكه وقتي که يحيي بن زيد شهيد شد،
شيعهها از غل و زنجير آهني ،که يحيي در آن زنجير بود ،تكه تكه فلزش را نگين

1

انگشتر کردند (شعور را نگاه کنيد!) و مردم با قيمتها و زحمتها ي خيلي زيادي
دنبال آن بودند که از آن کشف کنند و در انگشترشان بگذارند .اين خاتم سليماني بود

 . 1به نظر مى آيد حلقه درست باشد( .بنياد)
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که روي کسي که انگشتر را به دست ميآورد ،اثر انقالبي ميگذاشت .ميبينيم همان
فوالد هم ،اگر ايدئولوژيك باشد ،شفاعت ميکند؛ و اينكه ميبينيم توحيد هم معني
ندارد ،به خاطر اين است که االن در معناي تابويياش مطرح است ،و وقتي که معناي
جهانبيني عوض شود ،ميبينيم خاك و فوالد ،يعني منحطترين چيزهايي که به ذهن ما
ميرسد ،تأثيري انساني و مترقي و انقالبي دارد .اين است که جهانبيني است که به
تمام اين مفاهيم اعتقادي و به تمام اين اصول فكري نوري ميتاباند و روشنشان ميکند،
و وقتي آن نباشد ،هم اينها به صورت چراغهاي تاريك و بيمعني در ميآيد .
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فرهنگ و ايدئولوژي
مقدمه
باز دير آمدم ـ و عذر ميخواهم ـ که ميخواستم اصالً نيايم ،اما شوق ديدار شما ،و
آن دغدغه هميشهاي که در من هست ،ناگزير از آمدنم کرد .
وضع مزاجي و خستگي و کوفتگي شديد ،به نيامدنم ميخواند و شوقي پر دغدغه،
به آمدن گفتم ميروم و پوزشي ميخواهم و اجازهاي براي بازگشتن ،اما اينك که در
برابرتانم ـ همچنان که ديشب به دوستان دانشسراي عالي سپاه دانش گفتم ـ آن احساس
موقتي بودن ،وبي يقيني به فردا ،از ماندن ناگزيرم ميکند .
حالتي روحي است يا حالتي عيني که استنباط ميکنم؛ هر چه هست ،گويي ،دارم به
پايان ميرسم و به آيندهام اطميناني نيست ،و يقين ندارم که بتوانم هميشه در ميانتان
باشم و بتوانم با شما حرف بزنم .اين است که هر فرصتي در چشمم آخرين فرصت
مينمايد ،و ميخواهم هر چه ميتوانم بگويم و هر چه را که بايد ،نگفته نگذارم .
با چنين حالت روحي است که ديشب ساعت  11/5شب با رفقاي دانشسراي عالي
سپاه دانش روبرو ميشوم ،که از ساعت  2نشستهاند ،و پيش از آنكه حال اسالم داشته
باشيم ،در هواي خداحافظيم؛ و حال و هواي طرح بحث علمي و فني و دقيقي نيست،
اين است که حرفي را عنوان ميکنم ،که حرف آخر است .
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من که براي طرح کامل چهره اعتقادي خودم در ذهن نسال جوان ،نه فرصتش را
داشتهام و نه امكان اعالن و تبليغش را ،تا آنكه موافق است بداند با چه موافق است و
آنكه به مخالفت و مبارزه برمي خيزد تنها به فحاشي و تهمت اکتفا نكند و بر اساس
موازين عيني و واقعييي که من به آنها معتقدم ،حمله کند ،از فرصت استفاده کردم و
از چهره اعتقادي و فكريام طرحي دادم .
گفتم ،امشب دوباره ـ در اينجا ـ آن طرح را تكرار کنم ،اما ديدم حرف تازه امروز
طرح نشده ميماند .
اين است که از شما ميخواهم در صورت امكان ،آن شكل کلييي را که از
مجموعه ابعاد فكريم رسم کردهام ،از دوستان دانشسراي عالي سپاه دانش بگيريد ،و
تمام حرفهايي را که زدهام و به صورت کتاب ،جزوه ،پلي کپي ،و از اين نوع ،منتشر
شده است با آن معيار بسنجيد ،تا مجموعاً چيز مشخص و روشن کنندهاي باشد .
در مورد موضوع سخنم که «فرهنگ و ايدئولوژي» است طرح بسيار پيچيده و
دقيقي دارم که در اين فرصت کم نميتوانم مطرح کنم؛ اين است که بيشتر روي نتايج
و بررسيهاي کلي اين مسئله تكيه خواهم کرد .
در ابتدا بايد سه مفهوم «فرهنگ»« ،تمدن» و «ايدئولوژي» از هم مشخص شوند :
 .1فرهنگ
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«فرهنگ» ـ با معناي خاصش ـ در زبان فارسي نام جديدي است که ترجمه
«کولتور» ) (Cultureاست .
جامعهشناسان اروپايي و همچنين صاحبان مكاتب اعتقادي ،بر کلمه «کولتور» تكيه
فراوان کردند ،و بعضي مانند «موريس دوبره» و مهمتر و بزرگتر از او «اشپنگلر»،
فرهنگ را مبناي اساسي جامعه انساني عنوان کردند .
اشپنگلر مكتبش را بر اصالت فرهنگ (کولتوراليسم) بنيان گذاشت و معتقد شد .که
حيات و حرکت يك جامعه به حرکت فرهنگش وابسه است و مرگ يك جامعه،
مرگ فرهنگ آن جامعه است ،و براي ايجاد بعثتي اجتماعي و انگيزشي انساني در يك
عصر ،روشنفكران و پيشوايان فكري آن عصر بايد به بعثت فرهنگي بپردازند .
آن وقت کلمه «کولتور» اصالت پيدا کرد و حساسيت فراوان يافت ،وارد
جامعهشناسي و درسهاي علم االجتماع شد و هر کس از زاويه ديد خويش آن را ديد و
خود بحث بسيار حساسي شد در مسائل علوم جامعه شناسي ،روانشناسي و انسان
شناسي؛ آنچنان که نوعي از تاريخ به فرهنگشناسي و تاريخ تحول فرهنگ اختصاص
يافت ـ خصوصاً در آمريكا .
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تاريخ ،آنچنان که در ذهن ما و در گذشته بوده ،گاه به معناي مجموعه حوادث
گذشته است .و در انديشه جمعي ديگر ،تاريخ ،پيوستگي جارياي است که از آغاز تا
انجام طبق قوانين جبري حرکت ميکند :جبر تاريخ .
و بعضي تاريخ را مجموعه زاد و مرگ جامعهها معنا کردند .يعني ،تاريخ عبارت
است از پيدايش ،رشد ،پيري و مرگ جامعهاي و زادن جامعهاي ديگر که باز رشد
ميکند ،پير ميشود و ميميرد و جايش را به جامعهاي ديگر ميدهد .
اما ،از نظر کولتوراليستها ،تاريخ هيچكدام از اينها نيست :نه مجموعه حوادث
گذشته است ،نه پيوستگي جاري جبري و نه مجموعهاي از زاد و مرگ جامعهها ،بلكه
عبارت است از بررسي فرهنگ بشري در توالي ادوار زمان از آغاز تا اکنون .
ميبينيم فرهنگي که در گذشته مورد توجه قرار نميگرفت ـ و اگر ميگرفت به
صورت مسئلهاي فرعي بود و گاه مترادف تمدن ـ اصالت پيدا کند .روشنفكران ما کلمه
«فرهنگ» را که در زبان فارسي وجود داشت و بيشتر به معناي ادب و اخالق به کار
ميرفت ،در ترجمه کلمه «کولتور» انتخاب کردند ـ که انتخاب کردند ـ که انتخاب
بسيار خوبي هم هست .
 -3تمدن
فرهنگ و تمدن با هم چه وجوه اشتراك و اختالفي دارند؟
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تعريفها و نظرهايي که قبالً تدوين کردهام ،اينجا هست ،که همه آنها را نميتوانم
نقل و بررسي کنم ،زيرا که اين تمام فرصت مرا خواهد گرفت؛ وانگهي اينها مجموعه
اطالعات است که ،هر چند مهم و باارزش ،ميتوان از هر آدم با معلوماتي فراگرفت و
از هر کتاب پر اطالعاتي؛ اما من اينجا به طور کلي آنچه را که به کارمان ميخورد
عرض ميکنم و بيشتر تكيهام بر حرفي است که در اين باب دارم ،و طرح وجهه فكري
و عملي و جهت دهنده اين بحث .
در تعريفي ،تمدن ـ به معناي اعم ـ و فرهنگ ،عبارت است از «مجموعه اندوختهها
و ساختههاي مادي و معنوي جامعه بشري» ،و در تعريف ديگر ،فرهنگ و تمدن عبارت
است از «مجموعه اندوختهها ساختههاي يك قوم خاص و جامعه خاص» .
در اين دو تعريف ميبينيم که دو نوع فرهنگ و تمدن داريم :يكي به معناي همه
اندوختهها و ساختههاي بشريت است ـ در اينجا فرهنگ و تمدن جهاني است ـ و يكي
مجموعه اندوختهها و ساختههايي که رنگ قوم خاصي دارد ـ در اينجا فرهنگ قومي
است .
***
فرهنگ و تمدن جهاني
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کدام فرهنگ وتمدن جهاني؟ آن تمدن و فرهنگي که گاه در صورت تمدن و
فرهنگ يوناني تجلي ميکند و گاه به شكل تمدن و فرهنگ اسكندراني ،اسالمي،
قرون وسطايي ،با به نام تمدن و فرهنگ قديم ،جديد ،هندي و چيني و يا ...همه يك
وجه مشترك دارند و آن اين است که انسان در دورههاي مختلف ،صاحب يك نوع
تمدن و فرهنگ است و هر فرهنگ و تمدني دنباله تكامل يافته و تغيير يافته تمدن و
فرهنگ پيشين است .
بدين صورت که تمدن و فرهنگ بين النهرين و ايران ،تمدن و فرهنگ بشريت
است ،که به اوج کمال ميرسد و بعد در اينجا به سراشيب زوال ميافتد ،و همين تمدن
و فرهنگ است که از بين النهرين وارد جزيره کرت ميشود و به يونان ميرود ،در
يونان رشد مييابد بعد وارد رم ميشود ،و ادامه مييابد و به اسالم ميآيد و به قرون
وسطي غرب روم شرقي باز ميگردد و در نهايت ،قرون جديد و تمدن و فرهنگ امروز
را ميسازد .پس اگر از زاويه ديد جهاني ،تمدن و فرهنگ را ،به طور کلي ،تلقي کنيم،
عبارت است از مجموعه اندوختهها و ساختههايي که نسلهاي گوناگون و جامعههاي
مختلف بر روي هم انباشتند و ساختند و بشريت را ـ نوع بشري را ،نه ملتي خاص و
جامعهاي خاص را ـ از صورت بدوي و زندگي حيواني به عصر جديد رساندند که اوج
فاصله گرفتن انسان است از مرحله حيواني .
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با اين تلقي ،تمدن و فرهنگ غربي و شرقي ،هندي و چيني و يوناني و رومي ،هيچ
معناي ندارد .اينها همه ،يك تمدن است و يك فرهنگ که در دورهها و مراحل
مختلف شكل مييابد و يك واقعيت است که در طول تاريخ ،ميان ملتها و جامعههاي
بشري دست به دست ميگردد و در پهنه جغرافيا ،جا به جا ميشود و در هر عصري،
روح تمدن سازي و فرهنگ سازي در قومي به وجود ميآيد که پرچمدار مدنيت و
معرفت بشري ميشود و آموزگار عصر خويش .و بعد پير ميشود و ميميرد و پرچم را
به قوم تازه نفس و جوانتر ميدهد تا او ادامهاش دهد؛ و ميدان به ميدان و نسل به نسل،
حرکت ميکند و به حال ميرسد .
***
فرهنگ و تمدن قومي
در نوع ديگر ـ به معناي قومي ،نه جهاني ـ تمدن و فرهنگ عبارت است از مجموعه
ساختهها و اندوختههايي که رنگ قوم خاصي را دارد .
در اينجا تمدن و فرهنگ ،رنگ و خصوصياتي دارد که ملتي را از ملت ديگر جدا
ميکند ،و ما به مجموعهاي از تمدنها و فرهنگهاي ملي و قومي برمي خوريم که مليت
خاص و نژاد خاصي در فرهنگ و تمدن خاص خويش تبلور و تشخص مييابد و بعد

لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

464

شفاعت تابويي و شفاعت ايدئولوژيك

در برابر فرهنگ و تمدن ملي ديگر ،خودش را با مشخصات و کارکتر خاصش بروز
ميدهد .
اينجاست که ميتوان گفت تمدن چيني داراي اين خصوصيات است و تمدن و
فرهنگ ايراني داراي آن مشخصات؛ هندي چنين است و رومي چنان؛ تمدن يوناني با
آن خصوصيات و تمدن کنوني با اين خصوصيات .
بنابراين اگر تمدنها و فرهنگها را با زاويه ديد قومي بنگريم ـ چنانكه اشپنگلر
مينگرد ـ ميتوانيم بگوييم که تمدن و فرهنگ امروز غربي است ،چرا که غرب
احساسات ،خصوصيات نژادي ،بينش و طرز تفكر خاص خودش را در فرهنگ و تمدن
خاص خويش متبلور ميکند و بعد با رنگ خاص قومي و ديد خاص نژادياش ،تمدن
و فرهنگ خود را بر ملتها و اقوام ديگر تحميل ميکند .
آقاي «امه سزر» معتقد است که تمدن وجه امتياز ندارد ،يعني تمدن وجود دارد نه
تمدنها ،و وجهه عام در بشريت ،تمدن است و تمدن مجموعهاي است از ساختهها و
تجربيات انسان در مراحل مختلف؛ پس تمدن چيني و ايراني و هندي بيمعناست .چنين
است که از شرق به غرب ميرود و از «کرت» به «آتن» و از آنجا به «اسكندريه» ميرود
و به «بغداد» و از بغداد به «آندلس» ،به ايتاليا ،به فرانسه کنوني ،و از آنجا به آمريكاي
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شمالي و ...پس يكي است و تمدن است و وجود افتراق و اختالف نژادي و قومي در
چهرهاش منعكس نيست .
يكي از پديدههاي تمدن ،صنعت است که جهاني است ،و ميان چرخي که ايراني
ميساخت و ريسندگي ميکرد و چرخي که کارخانه ريسندگي اروپا ميچرخاند
تفاوتي نيست؛ نه خصوصيت ايراني در آن است و نه خصوصيت اروپايي در اين ،بلكه
اين چرخي است که در توالي قرنها تكامل يافته و به دوکهاي الكتريكي فعلي تبديل
شده است .اما به عكس اين ،فرهنگ عبارت است از تجلي خصوصيات قومي خاص
که يك قوم را از قوم ديگر مشخص و ممتاز ميسازد .بنابراين به يك اعتبار طبق نظريه
آقاي «سزر» فرهنگ وجهه قومي تمدن ،و تمدن وجهه کلي فرهنگ است .اين نظريه
يك «اما» دارد و آن اينكه «سزر» در ضمن تعريف فرهنگ و تمدن ،غرض و قضاوت
قبلي خاصي هم دارد .
«امه سزر» متفكر سياهپوست ،1موضوع را به عنوان يك دانشمند بيطرف بررسي
نميکند ـ و نميتواند بررسي بيطرف باشد ـ که ميخواهد غرضي ديگر را پاسخگو

 . 1آثار مختلفش را حتماً ديده ايد و خوانده ايد ،که متفكر ارجمند آقاى منوچهر هزارخانى چند تاييش را به فارسى
کرده اند و بر نسل ما منت شناساندن سزر را دارند.
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باشد؛ چون نماينده يك نژاد خاص آفريقايي است ،نه دانشمندي از دنشگاه «سوربن»،
گرچه آنها هم از وجههاي ديگر غالباً آلوده به غرضهاي نژاديند .
غربي ميگويد که فرهنگ چيز خاصي است که بعضي از نژادها ميتوانند بسازند،
اما هر نژادي فرهنگ ساز نيست؛ فرهنگ زاييده سلسله اعصاب خاصي است؛ نژاد برتر
و تكامل يافتهاي از انواع نژادهاي انساني و يك نوع منظومه دماغي و عصبي و نوعي
سلولهاي مغزي خاص بايد تا بتواند فرهنگ بسازد .بنابراين از نظر آنها جامعه بشري
فرهنگ ساز نيست ،که در جامعههاي بشري برخي نژادهايند که فرهنگ سازند و
فرهنگ را به نژادهاي ديگري که عاجز از ساختن فرهنگاند تعارف ميدهند!
متأسفانه بسياري از دانشمندان بزرگ آنها ـ و حتي بسياري از چهرهها که در نزد ما
نيز معروف و مقدسند ـ چون «ارنست رنان»« ،کنت دوگوبينو»« ،زيگفريد» اين
مزخرفات! را ميفرمايند:
نژاد شمالي و نژاد آريايي فرهنگ ساز است ،و نژاد زرد نيز ،با اين تفاوت که نژاد
آريايي فرهنگي عقلي و رشد يافته و خود آگاه ميسازد ،ولي نژاد زرد فرهنگي غريزي
و ناخود آگاه؛ پس نژاد آريايي در تاريخ ،رسالت فرهنگ سازي را از نژاد شرقي ـ در
اين اصطالحات ،مقصود خاور دور است ـ ميگيرد و ادامه ميدهد ،و بعد آريايي
شرقي به آريايي غربي تبديل ميشود و فرهنگ از صورت مذهبي به صورت فلسفي در
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ميآيد ،و بعد در غرب آقاترين ،عاليترين و باهوشترين نژادها ،نژاد ژرمن است که
فرهنگش فرهنگ خدايي است ،و همين نژاد است که به خداي خود آگاه تبديل
ميشود (هگل) .
و امروز اين نژاد ژرمني ـ شمالي و نژاد غربي است که ميتواند فرهنگ بسازد و در
مقابل نژاد سياه است که از فرهنگ سازي عاجز است ،چرا که سلولهاي مغزش ،فاقد
غشاء خاکستري است و دم خاص سلولي ـ که در سلولهاي مغز وجود دارد ـ يا نيست،
يا کوتاه است .اما در سلولهاي مغز سفيد پوست ـ بخصوص سفيد پوست شمالي و
غربي ـ آن دم بسيار دراز است ـ دم خودش را ميگويد! ـ و فرهنگ از همان دم و همان
غشاء خاکستري است که در ميآيد .
اين است که سياهپوست فاقد فرهنگ ،در طول تاريخ ،جز بردگي نقشي بازي
نميکند و به اين ميزان ما مديون سياهپوستانيم که به عنوان بردگان در ساختن تمدن
دست داشتهاند .در برابر« ،سنگور» ـ رئيس جمهور ،ولي شاعر و فيلسوف معروف ـ به
فرهنگ و تمدن سياه اشاره ميکند و به نمونهاش اهرام مصر ،و يكي از همين فيلسوف
هاست که در جواب ميگويد :راست است که اهرام مصر به دست سياهپوستان ساخته
شده است ،اما با طرح و تفكر فراعنه ،که از نژاد غير سياهند است که نيروي سياهان
براي ساختن اهرام به کار گرفته ميشود .
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اين است که سياهان را در کار ساختن تمدنها ميبينيم ،اما نه به عنوان يك فكر،
بلكه به عنوان نيرويي که در خدمت ساختن تمدن و سازندگان تمدن به کار گرفته شده
است؛ واصوالً تمدن از وقتي ساخته شد که بردگي به وجود آمد .چرا که بردگي ،نژاد
برترِ متفكر را از کارهاي پست حمالي ،کارگري ،ناوه کشي ،و سنگ کشي وهمه
کارهاي حيواني! بينياز کرد ـ که بردگان ميکردند ـ و فرصتش بخشيد که بيهيچ کار
بدني بينديشد و به رشد فكرش بپردازد .
بردگان با تكفل کارهاي پست ،نژاد سفيد ،نژاد خواجه و نژاد برتر را مجال دادند
که به تفكر و رشد فكر و روح بپردازد و مذهب بزرگ و هنرهاي عظيم خلق کند ،شعر
بسرايد و در عشق و زيباشناسي ذائقههاي لطيفي به فرهنگهاي بشري ارائه بدهد و
فلسفهها و تمدنهاي بزرگي را طرح بريزد .اما اگر بردگان نميبودند و خود را رايگان
در اختيار نژاد برتر ! نميگذاشتند ،اينها ناگزير از انجام کارهاي بدني بودند و از
شكفتن روحي و استعداد خاص نژاديشان محروم ميشدند .
«بنابراين ،ما از بردگان و سياهان ممنونيم که در ساختم تمدن کمكمان کردند» ،و
امتنان ،امتنان متفكر است از باربر! اکنون سياه پوست از فرهنگ سازي عاجز است ،اما
چون جامعه دارد ،ميتواند و بايد فرهنگ داشته باشد ،پس ناگزير از تقليد و تشبه
(آسيميالسيون) است :بايد خويشتن را شبه فرنگي کند و ذائقهاش را با ذائقه فرنگي
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منطبق؛ لباس ،مد ،روابط اجتماعي ،حقوق مذهب ،شهرسازي و نظامهاي اجتماعياش
را از اروپا تقليد کند ،از اروپايي که اين همه را در مرحلهاي بسيار عالي ميسازد .
بنابراين همچنان که در اقتصاد قطب توليد کننده و مصرف کننده داريم ،و مصرف
کننده چون قادر به توليد نيست ـ تا چون توليد کننده از توليد خويش مصرف کندـ ،در
ناگزيري مصرف ،بايد مصرف کننده صرف باشد .درمسائل فرهنگي نيز دو قطب توليد
کننده و مصرف کننده هست ،که دومي چون قابليت توليد ندارد ـ و در ضمن انسان
است و ناگزير از مصرف ـ بايد کاالهاي ساخته شده غرب را که ماشينهاي فرهنگ
سازشان توليد ميکند ،به هر قيمتي که اروپا تعيين ميکند ،بگيرد و مصرف کند .
«امه سزر» در برابر اين هجوم و حمله قرار گرفته است و بايد پاسخگوي اين
مزخرفات باشد .مردي چنين ،در بررسي مسائل انساني و تاريخي ،خود به خود ،رسالتي
انساني را در خويش احساس ميکند که مافوق رسالت علمي است ،و با طرح مسائل
فكري و فلسفي و انسانشناسي و فلسفه تاريخ و جامعهشناسي و امثال اينها ميخواهد
تهمت غرب را دفاع بگويد و توطئه بيفرهنگ بودن نژادش را از ذهنها بشويد ،و ايمان
از دست رفته نژادش را ـ که در طول سه قرن استعمار پليد اروپايي ،ايمان به خويش را
از دست داده است و بيفرهنگ بودن را پذيرفته است و در ساختن تمدن جز بردگي
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براي خويش نقشي نشناخته است ـ جانشين بيايمانييي کند که بزرگترين سرطان
کشنده مليت و انسانيت و استقالل انساني فرد و جامعه است .
آن ،روشنفكران وابسته به استعمارند و تزهايي چنان ميدهند ،و اين روشنفكر
وابسته به ملت و نژاد بيدفاع خويش ،و بايد نزي مقابل بدهد؛ اين است که جدا ميکند
و ميگويد :تمدن ،ساخته اقوام مختلفي است که در طول تاريخ کار کردهاند و به
امروزش رساندهاند .پس «تمدن غربي» بيمعناست ،تمدن غربي ،تمدن بشري است که
اکنون در غرب است و در ساختنش ايراني ،يهود ،عرب ،ترك ،چيني ،ژاپني و
همچنين سياه ،شرکت داشتهاند .و فرهنگ عبارت است از جلوه قومي انساني و تجلي
کاراکتر نژادي و ملي خاص .
چرا «سزر» فرهنگ را چنين تعريف ميکند؟ چون غرب دست به فريب زده است
که فرهنگ امروز را فرهنگ ساخت غرب ميداند و با نفي فرهنگ در سياهان
ميخواهدآنان را مصرف کننده کاالهاي فرهنگي و ارزشهاي معنوي غربي بار بياورد و
اعالم ميکند ،همچنان که کاالهاي اقتصادي من کاالهاي جهاني است ،و مثالً ترك و
عرب و چيني و ايراني و هم بودايي ميتواند به يكسان از راديوي ساخت من استفاده
کند ،مباني علمي ،علوم ،هنر ،ادبيات ،ذوق ،زيبايي شناسي ،روابط حقوقي و تمام
فلسفه و هر آنچه من ميسازم ،مثل کاالهاي اقتصاديام ،جنبه جهاني و بشري دارد و
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بايد مصرف جهاني داشته باشد ،و همه انسانها بايد به صورت قالبهاي يك نواختي
مصرف کننده اين کاالها باشند و سياه نيز به ناچار بايد اين بسته بنديهاي استاندارد
شده فرهنگ صادراتي مرا مصرف کند ،يعني همچنان که لباس مرا ميپوشد ،بايد
فرهنگ مرا نيز در مغزش جاي دهد ،که خود فاقد فرهنگ است .
اين است که «امه سزر» ،براي مجهز کردن و مدافع بارآوردن ملتش در برابر اين
هجوم ،ميگويد :نه ،فرهنگ ،فرهنگ ملي است؛ يعني من که سياهم نميتوانم فرهنگ
فرانسوي را بگيرم ،چرا که با گرفتن آن فرهنگ ،سياهي ميشوم که فرانسوي
ميانديشد ،و اين تضاد نميتواند در انسان وجود داشته باشد ،تمدن جهاني است .من
ميتوانم ايراني و مسلمان باشم ،شرقي بينديشم ،کراوات بزنم ،کت و شلوار بپوشم،
غذاي فرنگي بخورم و اتومبيل ساخت اروپا را سوار بشوم و در عين حال بينش شرقي و
تفكر اسالميم را حفظ کنم .
«امه سزر» ميگويد :فرهنگ چون تمدن نيست ،ميتواني سوار اتومبيل فرنگي
بشوي اما شرقي بماني؛ براي اينكه اتومبيل يك پديده وابسته به تمدن است ،مربوط به
جهان و همه بشر و تكامل يافته گاري است ،پس سوار شدن و به کار بردنش به
خصوصيت نژادي نيازمند نيست؛ اما فرهنگ جنبه قومي و نژادي دارد و من نميتوانم
در حالي که سياهم ،در حالي که شرقيام ،فرهنگ غربي را بگيرم .اگر کسي آفريقايي
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است و فرهنگ اروپايي را ميگيرد ،آدم متناقضي در ميآيد ،آدم «دو بعدي بد جور
کنار هم چيده شده» در ميآيد ،آدمي که در «بودن» به گونهاي است و در «نمودن» به
گونهاي ديگر ،آدمي که با چشمهاي غربي ميبيند ،اما آنچه که ميبيند شرقي است،
بنابراين شرقي و محيط شرقياش را نميتواند بشناسد و بفهمد .
اين آسيميلهها ـ شبه اروپاييها ـيي که در شرق خود را با نام روشنفكر قالب زدهاند،
از آن نوعند .ميبينيم که چقدر عوضياند ،و تنها صفتي که براي اينها در زبان فارسي
هست ـ و در هيچ زبان ديگري نيست ـ ،عوضي بودن است ،عوضي! به جاي «آسيميله»،
«عوضي» و به جاي «الينه»« ،عوضي»؛ و آدم عوضي کسي است که خود را چيز ديگري
(غير از) چيزي که هست ،حس ميکند .
در مشهد خودمان ،داشتم راجع به اگزيستانسياليسم صحبت ميکردم که يكي از
اقوام خودم که ميشناختمش و ميدانستم که از لحاظ خانوادگي در چه وضعي زندگي
ميکند و با چه دشواريهايي دست به گريبان است ،کودکانش دچار کمبود غذايياند و
چشمان خودش از گرسنگي برق ميزند ،و در محلهاي زندگي ميکند که باران،
رابطهاش را به شهر قطع ميکند ،و بايد آنقدر صبر کند تا زمين خشك شود که بتواند
رفت و آمد کند ،و ديدم که بچه مريضش ،براي طبيب رفتن و آمپول زدني ،مرد ـ
آدمي با اين خصوصيات و امكانات مالي ومعنوي و برخورداريهاي اجتماعي ـ ،با چنان
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حساسيت و دغدغهاي عجيب ـ که پنداري مهمترين و حياتيترين مسئله زندگياش را
دارد مطرح ميکند ـ ميپرسيد که« :اين برايم مسئله بغرنجي است که نميدانم آنچنان
که اگزيستانسياليسم ميگويد ،وجود بر ماهيت مقدم است يا ماهيت بر وجود؟!» گفتم:
اينكه شهرداري خيابان تو را آسفالت کند ،هم بر وجود مقدم است و هم بر ماهيت .
دختر و پسر خانواده بورژواي فرنگي که تورم مصرف دلش را زده و شيريني
گلويش را مجروح کرده ،به قدري مرفه و بينياز بار آمده که غمها و حساسيتهاي
خاص بورژوازي در او رشد کرده است .
در مجالت ايران هم از اين قصهها هست! که دختري ـ يا پسري ـ را صبح در اتاقش
ميبينند که خودکشي کرده است ،و علت مرگ را چون ميجويند ،به قنارييي
ميرسند که دختر خانم ـ يا آقا پسر ـ در قفس داشتهاند و از دست رفته است ،يا
گربهاش ـ مثالً ـ اسهال خوني! گرفته است ،و اين چون بسيار حساس و ظريف! بوده،
نتوانسته است تحمل کند و خود را کشته است .
ذوقهاي شگفت هنري ،تخيل پرستيهاي انحرافي ،حساسيتهاي بيمارگونه ،خاص
طبقه بورژوازي منحرف است که ميگويد« :آن قدر هوا گرم بود که سرما سرمايم
ميشد!» مسئله هنري! ،حاال چه مرضي است معلوم نيست ـ در حالي که توده چون
زغال ندارد سرما سرمايش ميشود .
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حساسيتهاي کافكايي پيدا ميکند؛ صبحها ،در رختخواب کرباسياش ،بيآنكه
صبحانهاي داشته باشد ،دستش را از خودش درازتر ميبيند ،و گردنش را چون گردن
شتر ،و گوشش را چون بوقي احساس ميکند ،چون قهرمان «مسخ» کافكاست ،از
ماشينسم و تكنوکراسي و از «پوچي» رنج ميبرد ،از پوچي اينكه در پشت آسمان کسي
نيست .شكمش از گرسنگي غرغر ميکند و او در انديشه پشت آسمان است! اين است
که آدم عوضي ،اينهايند عوضيها ،که ذوق و حساسيتها و ايده آلها و آرزوها و
عشقها و کينهها و تمام تجليهاي روحي و نيازهايي که احساس ميکنند ،همه فرنگي
است و ربطي به وضع عيني خود و خانوادهاش ندارد و نه هيچ ربطي به طبقه و
جامعهاش .
اين است که «امه سزر» ميگويد ما ميتوانيم مصرفهاي بشري را که مربوط به تمدن
بشري است از غرب يا شرق بگيريم و مصرف کنيم ،اما فرهنگ تجلي وجدان جمعي
قوم خاصي است که از گذشته تاريخ به ميراث رسيده است .
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فرهنگ چيزي نيست که يك مخترح اختراع کرده باشد .الكل را ـ مثالً ـ ميدانيم
که رازي اختراع کرده است ،اما شعر را نميدانيم که چه کسي اختراع کرده است،1
چرا که شعر زاده روح جمعي ايراني است ،نه شخصيت خاصي .
تحقيق در اينكه اولين شعر را که گفته ،درست مثل اين است که بگوييم ،اولين
بادگلو را که کرده است ،يا اولين کسي که متلك گفته ،يا غلغلك کرده ،و يا شوخي
کرده که بوده است !!
آخر اين يك اختراع تكنيكي نيست که مخترعي داشته باشد .اولين کسي را که
مناره ساخت ،ميدانيم ـ يا ميتوانيم بدانيم ـ و مخترع چرخ خياطي را ميشناسيم ،اما
اولين کسي که شعر گفته ،اولين کسي که شوخي کرده ،اولين کسي که فكر فلسفي
کرده ،شناختني نيست ،چون کسي نيست ،جامعه است .جامعه ،خود شخصي است که
شعر ميگويد ،احساس مذهبي دارد ،احساس فلسفي دارد و اساطير ميسازد .
ميتولوژي يونان را نگاه کنيد :من هر گاه ميتولوژي يونان و هند را نگاه ميکنم ،به
شگفت در ميآيم که چگونه انسان چهار پنج هزار سال پيش داستانهايي به عظمت و

 . 1بگذاريم که ادبياتچى هاى ما ،کار سه چهار ماه اولشان در ادبيات اين است که با کوششها و تحقيقات عجيب و از
کتابى به کتابى رفتن کشف کنند (هنوز نكرده اند) که اولين شعر فارسى را که گفته است و آخرين نظريه اين است که بهرام
گور! و شعرش :منم شير شلمبه (و تحقيقات در يافتن معناى شلمبه ادامه دارد!).
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اوج «پرومته» ساخته است ،داستاني که از سرنوشت موجودي ميگويد که آتش و
روشنايي به انسان ميبخشد و مزد خدمتي چنين بزرگ ،شكنجه و تنهايي ابدي است که
نصيب ميبرد .
آنكه به بشريت و ملت خويش آتش ،حرارت ،روشنايي و بينايي ميبخشد،
«پرومته» است و سرنوشتش ،سرنوشت او .
«پرومته» نامي است که آگاهانه انتخاب شده است ،و به معناي پيش آگاه و کسي
که ميتواند آينده را ببيند و هم او است که آتش را هديه انسان ميکند ،و «زئوس» ـ
حاکم جهان ـ بدين جرم در کوههاي قفقاز به زنجيرش ميکشد ،و کرکسي چوبين
منقار را بر او مسلط ميکند که جگر «پرومته» را ريزريز کند و تا آخرين ذره بجود ،و
آنگاه جگر دوباره برويد و کرکس ،ديگر بار تا آخرين ذره ببلعد ،باز برويد و باز
بليعده شود و شكنجه تا ابديت ادامه بيابد .
کوههاي قفقاز دورترين نقطهاي است که يوناني ميشناخت ،و «پرومته» در آن
دورترين نقطه ،يعني غريبي در غربت ،غربتي سنگستان و خشن؛ و زنجير بردگي است،
زندان است ،و جگري که ميرويد و بلعيده ميشود و انساني که در سنگستاني بيرحم
ميماند ،غريب دور افتاده از انسان و جامعهاي است که به شكنجه و زنجير محكوم
است ،و اين بادافره کسي است که به بشر روشنايي و حرکت ميبخشد.
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«زئوس» ـ جبار جهان و دشمن انسان که پرومته خدمتگزار انسان را به چنان
شكنجهاي دچار ميکند ـ براي به زنجير کشيدن «پرومته» در کوههاي قفقاز ،دو نماينده
ميفرستد :يكي نمونه مأموران معذور است و آنهايي که هر چه بگويند ميکند؛ برحال
آنكه مأمور کشتن اوست ميگريد ،اما کارش را هم ميکند؛ مأمور بيچون و چراست
که شعور و درك و احساسات ندارد .و ديگري «هفائيستوس» است نماينده روشنفكران
و آگاهي ،و خدايي که بيش از همه خدايان ميفهمد .اين چون آگاه است ـ برخالف
آن ديگري که بيشعور است ـ از وظيفه يا که بر عهدهاش گذاشتهاند ناراحت است و
ميگويد :اين کار را نميکنم؛ پرومته روشنايي را به انسان بخشيده و خود خداي خوب
و بزرگي است« .هفائيستوس» پرومته را ستايش ميکند و دوستش را سرزنش که چرا
مأموريتي چنين را پذيرفته است و وادارش ميکند که از انجام جنايت سرپيچد .
مرد اول ميگويد :اين حرفها را نميفهمم ،زئوس فرمان داده و من فرمان ميبرم.
«هفائيستوس» ميگويد :آخر درست نيست که هر چه بگويند بكني ،اين جنايت بزرگي
است .و آنگاه از فضايل «پرومته» ميگويد و ابراز ناراحتي وجدان ،و ناله و انتقاد ،اما
نتيجه نميبخشد و پرومته را به زنجير ميکشد .و اولين کسي که زنجير را به دست و
پاي پرومته ميبندد ،مأمور بيشعور و ناآگاه نيست ،بلكه «هفائيستوس» روشنفكر و
آگاه است!
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اين حرفها از کيست؟ کدام نويسنده آگاه و انسان دوست بسيار زيرك و نقاد امروز
ميتواند رماني به اين زيبايي بيافريند؟
اين متعلق به هشت هزار سال ،هفت هزار سال ،چهار هزار سال پيش است ،و داستان
«گيلگمش» از شش هزار سال پيش؛ چگونه ميتوان در چنين دورهاي چنين چيزي
ساخت؟ اينها اساطير است و اساطير يكي از زيباترين و از حقيقت سرشارترين
ساختههاي فرهنگي بشر است .
«امه سزر» ميگويد که فرهنگ ساخته افراد نيست ،ساخته روح جمعي جامعه است،
و فرهنگ هر جامعه تجلي ذات آن جامعه است و هر دو با هم متجانساند و همجنس
روح جمعي جامعه .
سرمايه فرهنگي
آنچه اکنون به نام فرهنگ ايراني و فرهنگ اسالمي از فلسفه ،قصه ،اساطير ،هنر،
حكمت ،کالم ،مذهب و عرفان ...بر روي هم انباشته شده ،مجموعه فرهنگ ماست.
اينها ساخت يك فرد ،يك گروه ،يك نسل و يك دوره نيست ،درست مثل منابع
زيرزميني ،مثل جنگلي (با درختها ،حيوانها ،و هر چه هست) که در اثر پنجاه هزار سال
فشار طبقات زمين ،تبديل به نفت ميشود ،و اين نفت زاييده فشاري خاص و طبقهاي
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خاص نيست ،بلكه زاييده تمام تحمل و دگرگون شدن اين ماده است و در شرايط
خاص تحت االرضي در طي صد هزار سال فشار تكوين مييابد .
بنابراين ،فرهنگ ايراني و اسالمي ـ مثالً ـ نه تنها متناسب با زمان ماست ،نه تنها
متجانس با نژاد ماست و با خصوصيات قومي ما ،بلكه اصوالً ريشه در اعماق تاريخ ما
دارد .
فرهنگ مواد معدني يا اقتصادي جامعه نيست که از ذاتش جدا باشد و چون
برگيرياش فقط جامعه را فقير کند؛ فرهنگ صفت ذاتي جامعه است ،نه يكي از مواد
يا سرمايههايي که در کنار يا در ميان جامعه باشد؛ فرهنگ «چگونه بودن» جامعه است،
ماهيت اجتماع و ماهيت معنوي يك قوم و نژاد است .
اگر طرح مهندسي را بگيري ،تو نيز صاحب آن طرحي ،اما مهندس طرحش را دارد
و مسخ هم نشده است ،سرمايهاي را از دست داده ،اما مغزش همچنان کار ميکند .اما
اگر کسي فرهنگ را از يك نفر ،از يك ملت ،از يك نژاد و از يك تاريخ بگيرد ،آن
نسل را فقير نكرده ،مسخ کرده ،دگرگون و «عوضي»اش کرده است .
اين است که وقتي فرهنگ را از انسان با فرهنگ و خود آگاه و داراي ثروت و
غناي انساني ميگيردند و فرهنگ زدايياش ميکنند ،فرهنگ را از او استخراج
ميکنند .و دور مياندازند و بيفرهنگش ميکنند ،وجودي (خالي) ميشود ،درست به
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صورت يك مجسمه ـ مانكنهاي گچي ـ در ميآيد ،که تسليم و رنگ پذير است؛ هر
لباسي را که بخواهند ،به سادگي تنش ميکنند و پشت ويترينش ميگذارند .
آدمي چنين بيفرهنگ ،تنها مصرفش انفعال پذيري است و ارزشش پذيرفتني ،و
ابزار به فرمان دشمن و بيگانه که به هر شكل که بخواهند در ميآيد وهر بعدي که
بخواهند ميگيرند و ميدهند .
وقتي فرهنگ را از انساني ميگيرند« ،انسان بودن» را از او ميگيرند و خصوصيات
ذاتي و قومي و فردياش را ،و به صورت لشي درش ميآورند که تعريف جامع و مانع
منطقياش اين است :وزن  +قد و ديگر هيچ .
همين دو بعد ـ وزن و قد ـ ميماند و بعد هرگونه حساسيتي ،ايماني ،بيايماني يي،
مأموريتي و هر گونه تفكري که اراده کني ،ميتواني به اين قالب ببخشي ،آنچنان که
بلندگو و ابزار دستت باشد .
اين است که «امه سزر» ميگويد :فرهنگ جنبه قومي دارد و تجلي ذاتي يك جامعه
خاص است ،و «فرهنگ بشري» بيمعناست؛ «فرهنگ شرقي»« ،فرهنگ غربي»،
«فرهنگ چيني»« ،فرهنگ ايراني» و« فرهنگ آفريقايي» است که وجود دارد ،و
فرهنگ آفريقايي ادامه تكامل اجتماعي خود اوست ،و آنان خود را در جو فرهنگي
خويش و جهت فرهنگييي که تاريخشان در آن قرار داشته ،بايد ادامه دهند ،و گرچه
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سياه براي زندگي مدنياش از تكنيك ـ غرب يا شرق ـ بايد اقتباس کند( ،ولي) براي
آنكه انسان بماند و بتواند انتخاب کند ،بايد فرهنگ خود را داشته باشد ،اما اگر
فرهنگش متحجر است بايد به فرهنگي متحول تبديلش کند؛ اگر فرهنگي پست دارد
نبايد خفهاش کند و به جاي آن فرهنگ بيگانه را بگيرد و خود بشود «هيچ» ،بلكه بايد
فرهنگ پستش را به فرهنگي متعالي تبديل کند .
به هر حال ،آفريقايي ،به هر انقالب فكري و اجتماعييي که دست ميزند ،بايد
آفريقايي باشد .
پس ،فرهنگ ،تجلي قوم خاص است .
در اينجا من يك «اما» دارم ،و آن اين است که ضمن قبول کردن اين سخن ،حرف
اوليام را تكرار ميکنم ـ که حرف «سزر» نيز بعدي از ابعاد آن سخن است ـ که ما ،هم
فرهنگ و تمدن جهاني داريم و هم قومي ،و هر دو درست است .
همچنان که «امه سزر» ميگويد فرهنگ قومي داريم ـ آفريقايي ،آسيايي ،چيني،
ايراني و ...که مثالً وقتي شعري ميشناسيم و ميخوانم ،ميفهمم که زاييده انديشه و
احساسي چيني است؛ و نقاشييي را که ميبينم ،ميفهمم از نژاد زرد است .با ديدن
قاليچه ،يا قالييي و دقت در رنگها و طرحهايش ،به قبيلهاي بودن يا شهري بودنش
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حكم ميکنم .به عبارت ديگر( ،اقوام مختلف) خصوصيات نژادي و هنريشان را در
فرهنگشان ميريزد .
و فرهنگ جهاني داريم که نه از آنِ قوم و نژادي خاص ،که از تمام نژادها و از بشر
است .
بنابراين مجموعه ساختهها و اندختههاي مادي و معنوي نوع انسان ،فرهنگ و تمدن
انساني است و جهاني ،و مجموعه ساختهها و اندوختههاي مادي و معنوي قومي خاص،
فرهنگ و تمدن قومي است .
با اين تعريف است که اين دو از هم شكافته ميشوند« :مجموعه ساختهها و
اندوختههاي مادي» و «مجموعه ساختهها و اندوختههاي معنوي» که اولي تمدن است و
دومي فرهنگ .
و «ساختهها» آنهايي است که نسلي ميسازد و «اندوخته ها» آنهايي که از گذشته
ميگيرد و مجموع ساختههاي فعلي و آنچه که به ميراث از گذشتگانمان ميگيريم ـ با
هم ـ فرهنگ و تمدن ماست ،و اين ساختهها و اندوختهها ،اگر معنوي است فرهنگ
(است) و اگر مادي ،تمدن .
بنابراين معماري جزء ساختهها و اندوختههاي مادي است؛ طرحي در معماري
امروز ،تمدن است و طرح مسجد شاه از اندوختههاي مادي .
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شعر ،مذهب ،عرفان ،هنر ،اساطير ،حقوق ،روابط اجتماعي ،ارزشهاي انساني و
اصول اخالقي ،مجموعاً فرهنگ را ميسازد و تكنيك ،علوم وتمام اختراعات و
اکتشافاتي که به کار زندگي ميآيد و جنبه عيني دارد ،مجموعاً ،سازنده تمدن است .و
در بعضي از پديدهها ،تمدن و فرهنگ با هم متجلي است ،مثالً در مسجد شيخ لطف
اهلل ،هم فرهنگ وچود دارد وهم تمدن .مجموعه قدرتهاي تكنيكييي که در اين بنا به
کار رفته تمدن است و مجموعه ذوق و احساس هنري لطيف انساني که در تزيين و در
کاشيها متجلي است فرهنگ .
«گورويچ» ميگويد ـ و ديگران هم با اختالفاتي از او نقل ميکنند ـ که انسان داراي
چند بينش ـ کنسيانس و وجدان ـ است :وجدان فلسفي ،وجدان علمي ،وجدان فني يا
تكنيكي ،وجدان هنري ،وجدان سياسي يا اجتماعي و وجدان عرفاني يا مذهبي .
بينش فلسفي
اين ،يعني انسان ،تجلياتي گوناگون دارد ،مثالً سقراطي که به جهان معنايي چنان
عظيم ميبخشد که انسان امروز هنوز محتاج اوست ،در برابر ويترين جواهر فروشييي
که ميرسد ،دستبند را نميشناسد ،و نميداند به چه کار ميآيد ،و هر چه هم توضيح
بدهي و مورد استعمال دستبند را بگويي ،نه ميفهمد و نه ميپذيرد که اصالً چرا بايد
دست را بست؟!
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بينش علمي
آدمي چنان ،بينش فلسفي قوي دارد و آدمي ديگر بينش علمي .مثالً اديسون ـ با آن
همه کشفيات علميـ بينش فلسفي ندارد ،و انشتن ـ که بزرگترين فرضيه علمي جهان را
ميدهد ـ ماشين خرد کردن هسته اتم را نميتواند بسازد ،که مهندسي برايش ميسازد و
اگر دکمه کتش بيفتد نميتواند بدوزد ،اين بينش علمي دارد ،اما فاقد بينش تكنيكي
است .
بينش تكنيكي
گرچه امروز بينش علمي و تكنيكي با هم يكي شده است ،اما يكي نيست و با هم
تفاوت دارند .بينش تكنيكي در ابتدا کامالً مشخص است ،مثالً دهاتي بيسواد و علم
نشناختهاي ،در بيابان با نخ قند و طناب و چاقو ،ماشين از کار افتادهاي را ـ که توي
مهندس از ساختنش عاجز شدهاي ـ به راه مياندازد .اين نه فيلسوف است و نه عالم،
بينش تكنيكي دارد .
در گذشته نيز ،تكنسينها غير از علما بوده اند :علما سرگرم بحثهاي علميشان
بودهاند و تكنسينها در کار سوار کردن و بستن ،و هر دو از هم جدا .
بينش سياسي و اجتماعي
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

422

شفاعت تابويي و شفاعت ايدئولوژيك

گروهي همسال و همراه و همكالسيد و مثالً به «پيك نيك» ميرويد؛ همين که راه
ميافتيد ،بيآنكه انتخابي کرده باشيد ،يكي ـ يا چند تاـ قيافه رهبري مييابد ،مادر خرج
ميشود ،و براي نشستن نيز بايد از او اجازه بگيريد .بيهيچ قرار قبلي ،رهبر شده است،
و شما پيرو «او»؛ نه فيلسوف است ،نه عالم و نه تكنيسين؛ بينش سياسي و اجتماعي دارد،
و اين وجدان اجتماعي است که خود به خود پيش رفته است و در رأس قرار گرفته
است ،و اگر کس ديگري را نيز ـ که فاقد اين بينش و وجدان است ـ انتخاب کنيد ،اين
بر منتخب شما هم حكم ميراند .
وجدان هنري
مثالً شاعري که شعرهايش در اوج قرار دارد و بزرگترين شاعر ممكن است ،نه
فلسفه ميداند و نه از علم و تكنيك چيزي ميفهمد .پس او استعداد خاصي دارد که
«وجدان هنري» است .
مثالً در «چهار مقاله» ميخوانيم که فرخي سيستاني ،با لباس کهنه کرباسي و
چارقهاي دهاتي ،به دربار محمود ميآيد ،و چنان وضع فالکت باري دارد که کسي
باور نميکند شعر بلندي که در دست دارد از خود او باشد؛ اما چون داغگاه را نديده
توصيف ميکند ،شاه در شگفت ميماند ،و ميگويد ،از اين همه اسب ،هر چه
ميتواني براي خودت بگير ،و شاعر هر چه ميدود ،يكي را هم نميتواند بگيرد !
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او شعري دارد در اوج و از تكنيك و فلسفه و علم ـ و هر چه ديگر ـ بينصيب
است ،پس اين «وجدان هنري» اوست که شعر و هنري چنين بلند ميآفريند .
وجدان عرفاني و مذهبي
وجدان عرفاني و مذهبي ،احساسي خاص است ،نوعي گرايش خاص ،تقديس
خاص ،و عشق مرموز خاصي در انسان .
فرهنگها هم بر اساس اين مباني ـ اين وجدانها ـ است که ساخته ميشوند ،و فرقي
نميکند که ملي باشند ـ آنچنان که «امه سزر» ميگويد ـ و يا جهانيـ آنچنان که غرب
ميخواند ـ در هر صورت بر اين مباني است که ساخته ميشوند .
فرهنگها ـ يعني ساختهها و اندوختههاي معنوي يك جامعه يا بشريت ـ تجلي يك يا
چند تا از اين وجدانها است .و در هر کدام از فرهنگها ،يكي از چشمهها و ريشهها
تجلي بيشتري دارد .
اين است که در فرهنگ يوناني ،بينش فلسفي تجلي بيشتري دارد و در فرهنگ
رومي بينش سياسي .در فرهنگ سامي بيشتر بينش عرفاني و مذهبي را مي بينيم و در
فرهنگ هندي ،وجدان هنر و مذهبي را ،و در چين نيز هنر و مذهب ،با اين تفاوت که
فرهنگ هندي بيشتر مذهبي است و فرهنگ چيني( ،بيشتر) هنري .و در فرهنگ
اروپايي ،بينش تكنيكي است که بيش از هر وجداني تجلي دارد و همه وجدانهاي ديگر
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تابع اين وجدانند .اين است که «تكنيسين» عزير دردانه تمدن غربي است و قدرت و
ارج و اعتباري بيش از همه دارد؛ چنانكه اگر شيشه اتاقت بشكند و به شيشه بر احتياج
داشته باشي ،بايد تملقهايي بگويي که به بزرگان نيز نگفتهاي ،و پنج برابر قيمت را هم
بپردازي و جنابشان به پنجرهتان برسد .اما در همانجا که شيشه بري اين همه ارج دارد،
بيچاره «بن ونيست» با هفتاد وچند زباني که ميداند ،و شهرت جهانياش ،به کالس که
ميآيد ،با دو عرب و چند ايراني ـ ايرانيهايي که سابقهشان به ناصرالدين شاه ميرسد! ـ
چرتي روبرو ميشود که اگر در کالسش حضور يافتهاند براي اين است که چون در
آمدند بگويند ما شاگرد «بن ونيست» هستيم و کالسش را ديدهايم .
يا «سارتر» که اگر براي ما نيز شناخته شده است ،به عنوان فيلسوف نيست ،بلكه به
خاطر نقش اجتماعييي است که در جهان دارد ،وگرنه آدمي چون «گنون» ،همسنگ
سارتر و شايد عميقتر از او ،شهرتش از اتاقش بيرون نرفته است ،چرا که در غرب
زندگي ميکند ،غربي که بينشش تكنيكي است .
پس فرهنگ ـ به معناي اخص و دقيقش ـ عبارت است از تجلي وجدانهاي فلسفي،
ادبي ،هنري ،مذهبي ،علمي ،تكنيكي و سياسي ،و اين همه ،در هر فرهنگي هست ،اما
در هر کدام وجداني قويتر و نيرومندتر است و در تكوين آن فرهنگ سهم بيشتري
دارد .
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بنابراين بر اساس اين مايهها ـ وجدانهاي مختلف ـ ميتوان فرهنگها را تقسيم بندي
کرد .
 -2ايدئولوژي
جامعه شناسان ،همه بينشها را گفتهاند ،اما از مهمترين و پرارزشترين بينش غافل
ماندهاند ،و اين يك نوع آگاهي خاصي است که نه فلسفه است ،نه علم است ،نه
تكنيك است ،نه هنر ،نه احساس مذهبي و نه حتي بينش سياسي و اجتماعي.
خودآگاهي خاصي است که دوست دارم «خودآگاهي انساني» بناممش .
اين خودآگاهي چيست؟ حرف تازهاي که دارم همين است که در طول تاريخ بشر،
همه متفكريني که بشريت را ساختند در جستجوي اين خود آگاهي خاصاند ،اما
هيچكدام دقيقاً بدان دست نيافتهاند ،که به صورت رشتهاي خاص درش بياورند و مثل
ساير رشتهها گسترش جهانياش بدهند .
اين خودآگاهي هميشه مثل برق درخشيده و همه جا را روشن کرده است و بعد
بالفاصله خاموش شده است ،و اين خصوصيت اين خود آگاهي است در تاريخ بشر .
کيفيت و ارزش اين خود آگاهي:
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اين خود آگاهي ماوراي آگاهي سياسي و اجتماعي است ـ به معناي خشك
امروزش ـ و ماوراي آگاهي تكنيكي ،هنري ،فلسفي ،عرفاني ،و همه اينها .يعني هستند
انسانهايي که از اين «خود آگاهي» برخوردارند ،بيآنكه هيچ يك از آن اگاهيها را
داشته باشند ،و هستند کساني که آن همه را دارند ،بيآنكه اين يكي را ـ خودآگاهي
انساني را ـ داشته باشند .و اين بازگوي اين حقيقت است که «خود آگاهي انساني» نه
تجلي يكي از آن آگاهي هاست و نه انشعابي از يكياشان ،که خود استقالل کامل
دارد .
طرح مسئله به صورتي ديگر
رسم بود ـ وقتي که ما دانشجو بوديم ،نميدانم حاال هم هست يا نه ـ که دانشجويان
دانشكدههاي مختلف ،چون دور هم مينشستند ،ميپرسيدند «جامعه را که ساخته
است؟»
ادبياتيها ميگفتند :ادبيات ،که انسان را ميسازد ،فكر را رشد ميدهد ،شعور و
احساس بشري را باال ميبرد .
پزشكيها ميگفتند :ادبيات چيزي نيست که سازنده باشد؛ اين طب است که تمدن
ميسازد ،چون اگر آدمها بيمار باشند نميتوانند تمدن بسازند ،چرا که «عقل سالم در
بدن سالم است» و محيط و آدم بيمار هرگز نمي تواند چيزي بسازد؛ خودش را
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نميتواند راه ببرد ،چه برسد به اينكه تاريخ را رهبري کند .پس اين طب است که علم
اوليه و سازنده جامعه بشري است .
تكنيسينها ميگفتند :طب ،با بهبود بخشيدن به بيماران ،فقط مصرف کننده ميسازد،
نه سازنده جامعه و تمدن بشري ،که بعضيها خدمتشان در مردنشان است! و اين تكنيك
است که تمدن ميسازد .چرا که وقتي از تمدن مصر ميگوييم ،اهرام مصر به يادمان
ميآيد و وقتي از تمدن ايران ،تخت جمشيد؛ آن قدرتهايي که بر بيستون چنان نقشها و
کتيبههايي کنده است ،جادهها و کاروانسراها ساخته است و معبد دلفي ،آکروپوليس و
پانتئون را بنا کرده است ـ اينها همه ـ ،نتيجه کار تكنيسينها است و اين تكنيك است که
جامعه ساز و تمدن ساز است .
به قول فقيهي که نشسته بود و بهم پريدن دو نفر را در مسئلهاي تماشا ميکرد و
براي خاوش کردنشان ميگفت «دعوا نكنيد که حرف هر دوتان درست است» ،من نيز
ميگويم حرف اين هر سه درست است ،که نه طب تمدن ساز است و نه ادبيات و نه
تكنيك ،و همه زاييده فرهنگ و تمدناند ،چرا که تمدن تازه ،طبيب و اديب و
تكنيسين و فيلسوف ميسازد ،نه اينها تمدن تازه را .
تاريخ نشان داده است ـ و اکنون نيز نشان ميدهد و گواه است ـ که فلسفه ،تكنيك،
هنر ،عرفان و ادبيات هيچكدام تمدن و فرهنگ تازه جامعه را نميسازند؛ اينها گلها و
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گياهاني هستند که در جامعه مساعد ميرويند .پس چيست که جامعه ساز است؟
ايدئولوژي .
ايدئولوژي چيست؟
همان خود آگاهي انساني خاصي است که جامعهها را ميسازد .
وقتي ميگوييم فرهنگ چيني ،طبيبان و معماران تداعي نميشوند ،بلكه الئوتسو و
کنفوسيوس است که ذهنمان را پر ميکند .وقتي ميپرسيم چه چيزي روح هندي را
قدرت داد که آن همه آثار علمي و هنري خلق کند ،اوپانيشادها ،وداها و «بودا»ست که
پاسخمان ميگويد .و تا از فرهنگ و روح ايراني سخن ميگوييم ،زرتشت به ذهنمان
ميريزد ،نه کسي که در آن زمان معبدي ساخته است ،کوهستاني را رنگ آميزي کرده
است و سنگ و سنگهايي تراشيده است .
تا ميپرسيم فرهنگ ايراني را که ساخته و جامعه را چنان شكل داده است که قبايل
وحشي آريايي و پرستندگان مظاهر طبيعت ،هدف ،ايمان و روح تازهاي يافتهاند و
وحدت و رسالتي تازه در روحشان احساس کردهاند و به نيروي آن ايمان و رسالت
گرد آمده ا ند و جامعهشان تكامل و تشكل يافته است ،آنچنان که توانستهاند شاعر
بزرگ ،حكيم بزرگ ،فيلسوف بزرگ و هنرمند بزرگ به وجود آورند ،کساني به
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ذهنمان هجوم ميآورند که نه فيلسوفند ،نه طبيب ،نه معمار ،نه اديب و هنرمند ونه
سياستمدار ،بلكه کسانياند که از خود آگاهي انساني عظيمي برخوردار بودهاند .
در يونان و فرهنگ غربي نيز پاسخي چنين ميشنويم .
کيست که به قبايل متفرق و نژادهاي متالشي غرب ،چنان روحي ميبخشدکه در
قرون وسطي ،روزگاري که انسان در زير شكنجههاي فئوداليته جان ميداد و به سادگي
از همه چيز ميگذشت ،در راه هدفي مشترك بسيج شود و تمدني بزرگ پا بگيرد که
زمينه مساعدي باشد براي به وجود آمدن انسانهايي بزرگ؟ اينها را هيچ کس نساخته
است ،که خود زمينه مساعدي بوده است براي به وجود آمدن انسانهايي بزرگ در همه
رشته ها .
فرهنگ و تمدن مسيحي را نه «سن اوژن» ساخته و نه «ماکياول» و «لئونارد داوينچي»
که اينها گلهايي بودهاند که در زمينه مساعدي روئيدند .
يك چوپان ـ يك ماهيگير ـ گمنام بيسواد در کنار درياي احمر ،با اعالن چند
شعار انساني آن همه آتشهاي عجيب روحي و معنوي را در دلهاي سرد قرون وسطاي
جاهلي به وجود آورد .
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به تصديق هم تمدن شناسها ،تمدن اسالم بزرگترين و غنيترين تمدن و فرهنگ
بشري است در تمان تاريخ ،و اين تمدن سازنده بوعلي سينا ،فردوسي ،رازي ،ابن هيثم،
برادران موسي ،خيام و امثال اينهاست ،نه ساخته اين بزرگان علم و هنر .
جامعه اسالمي
ايراني و رومي ،ترك و عرب ،قبايل وحشي صحراي عربستان و مردم متمدن يوناني
مآب يا ايراني ،همه در يك روح و هدف مشترك دست اندرکار ايجاد يك حرکت و
موقعيتي تازه شدند .
اينها در ابتدا ،نه فلسفه داشتند و نه هنر ،نه سياست و نه حقوق و تكنيك ،اما پس از
 55يا  155سال ديديم که همه چيز يافتند ،و اين هم نتيجه خود آگاهي خاصي است،
در ميان انواع خود آگاهيها ،که نامش مذهب است ـ و نميخواهم بگويم که همه
خود آگاهيها منحصر به مذهب است .
هم اکنون ببينيد که بزرگترين ارتش ،وابسته به بزرگترين تمدن با مدرنترين
تكنيك و با پشتوانه جامعه شناسي ،روانشناسي ،فلسفه ،هنر و همه چيز ،مسلح به
مدرنترين دستگاههاي اتوماتيكي که بشر تاکنون خلق کرده است ،از چند انساني که
از لحاظ کميت ـ يا کيفيت ـ با آنها قابل مقايسه نيستند ،شكست ميخورد .
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غربي صاحب فلسفه و بزرگترين فالسفه است ،اما خاوردوري هيچ ،غربي ،از
تكنيك و سرمايههاي سرشار اقتصادي برخوردار است و خاوردوري بينصيب از آن
تكنيك ،و گرسنه ،کيلويي برنج برمي دارد و يك ماه در بيابان زندگي ميکند و
ميجنگد؛ او مدرنترين سالحهاي دنيا را دارد و اين اسلحه سادهاي که در دست
ميفشارد؛ او که به جبهه ميرود ،صد نفر برايش وسائل تهيه ميکنند و اين وقتي به
جبهه ميرود ،سرنوشت بچه گرسنهاش نامعلوم است .با اين همه اوست که شكست
ميخورد و اين است که پيروز ميشود .
دليل اين پيروزي نه فلسفه است و نه ادبيات ،نه تكنيك است و نه احساس عرفاني،
نه زيباييشناسي است و نه هنر و علم ـ که اگر اينها بود ،بايد او پيروز ميشد ،نه اين ـ
که «ايدئولوژي» است .اين خود آگاهي خاص انسانييي دارد که بر آن اساس،
جنگيدن ،فداکاري ،حرکت و از خود گذشتگي ،معنا دارد .او همه چيز دارد اما بيخود
آگاهي و اين فاقد آن همه است و صاحب خود آگاهي ،و همين خود آگاهي است که
همه چيزش ميبخشد ،و کسي که همه چيز فرهنگ و تمدن بشري را صاحب است
پيروز ميشود .
بنابراين در انسان نيرويي وجود دارد که جامعه را ميسازد و حرکت و هدف
مشترك به وجود ميآورد و اين ايمان مشترك تازه است که جامعه را مساعد ميکند و
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جوانيش ميبخشد و در جامعه جوان است که ذوق و شعر و زيبايي و لطف و همه چيز
ميرويد .
تمدن در مدينه
در هنگامي که مصر مرکز تمدنهاي بزرگ است و «اسكندريه» صاحب کتابخانهاي
که هنوز هم مانندش در جهان نيست و داراي نسخههاي قيمتي ،فالسفه بزرگ،
دانشمندان بزرگ ،تكنيسينهاي بزرگ ،بناهاي عظيم ،ذوقها و شعرا وحكماي بزرگ
است ـ اسكندريهاي که وارث تمدن آتن و روم و شرق و غرب است ـ «مدينه» ده
کورهاي است در برهوت شبه جزيره عربستان .
بسياري از سبزواريهاي ما ،شهر را تنها سبزوراشان ميدانند؛ اگر از تهران هم به
سبزوار ميروند ،ميگويند :به شهر ميرويم .و از روزگار صفويه نيز کتابي مانده است
به نام «جنات الخلود» که در زمان شاه سلطان حسين نوشته شده است؛ در هفت ،هشت
صفحه اولش ،با صفاتي چون «خورشيد شكار»« ،فلك شكاف» و ...کسي را توصيف
ميکند که از خود ميپرسي کيست با اين همه عظمت! و در مييابي شاه سلطان حسين
است! و بعد فصول ديگر کتاب ،که فصلي در «فضايل االيام» است؛ مثالً هر کس روز
چهارشنبه  14ربيع الثاني از خانه فرار کند ،هشت قدم بيشتر نتواند بگذارد و هر کس
روز سه شنبه  14رجب از خانه فرار کند تا دوشنبه آينده حتماً ،به زور هم که شده به
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خانهاش باز ميگردد .روز نميدانم چه ،چندم ربيع الثاني براي اولين بار آب بيني
حضرت حوا در سرزمين جاوه ريخت ! ...اينها حوادث تاريخ! است که نقل کرده
است .
فصل ديگر در «فواصل االمكنه» است که فاصله شهرها را باز ميگويد و مرکز همه
عالم برايش «سبزوار»! است و مينويسدکه مثالً :از سبزوار تا چين چند فرسخ است و از
ما چين تا سبزوار چقدر .از سبزوار تا جابلسا چند منزل و از جابلقا تا سبزوار چند منزل...
و از اين قبيل .
«مدينه» نيز شهري است چون سبزوار ما ،که هنوز هم اندازههاي آن روزياش
هست و طول و عرضش به اندازه خياباني از تهران است .ده کوچكي است کوچكتر از
دهات ايران ،با دوقبيله «اوس» و «خزرج» و خانواده يهودييي که در آنجا زرگري
ميکند .اين ،تمام شهر مدينه است .
در مشهد ما ساختماني هست چهار طبقه که در ميان ساختمانهاي يك طبقه
برجستگي و امتياز خاصي دارد ،آن قدر که «چهار طبقه» نام خاصي شده است ،چون
اين تنها ساختمان چند طبقه شهر بوده است که چهار طبقه داشته است!
در مدينه بيسقف نيز ،همين که ساختماني با چوب و پوشال خرما سقفي يافته
است« ،سقيفه» شده است ،و «سقيفه» به صورت نامي خاص در آمده است« :به خانه
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سقف دار ـ سقيفه ـ آمدند»« ،در خانه سقف دار چنين و چنان شد» و در خانه سقفدار
انتخاب شدند و انتخاب کردند» .همين کافي است که از معماري آن روز مدينه ميزان
تمدن مدنيها تصويري به دست دهد .
در زمان خود پيامبر ،بزرگترين ساختمان مدينه ،حرم و مسجد خود پيامبر بوده
است ،با چوبهايي بر زمين و سقفي از پوشال و ليف خرما .
و در تمام شهر نه مدرسهاي و نه خطي ،آن قدر که چون پيامبر ،منشييي ميجويد،
ناگزير از استخدام يهودي است .
آن تكنيك مسلمان و اين سوادش و اين هم تمدنش ،با دو قبيلهاي که بزرگترين
هنرشان خرما کاري است و گاهي گوسفند چراني .
در قرن هفتم به ديدن سه نقطه ميرويم ،سه شهر :يكي «مدائن» که مرکز تمدن
ايران است و يكي «اسكندريه» که مرکز تمدن شرق و غرب و عاليترين اوج تمدن
بشري است .و از آنجا به «مدينه» ميرويم؛ با نهضت تازهاي روبرو ميشويم؛ ميبينيم
که بدويها هيچ کدام خط ندارند ،سواد نميدانند ،آموزگار نيست ،تربيت نيست،
سازمانهاي اجتماعي نيست ،حقوق و حكومت و سازمانهاي حكومتي وجود ندارد،
نظام لشكري نيست ،نظام اجتماعي و قانون اساسي ،فرهنگ ،معماري ،هنر و تكنيك
نيست .
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از «مدينه» به قبيلهاي در آفريقا ميرويم :اينجا نيز جايي است مثل آنجا با دو قبيله و
پاتوقي براي گوسفند ها! درست مثل مدينه؛ نه ،مدينه ،فرهنگ و تمدن و شعر (که شعر
جاهلي از آن «مكه» است نه «مدينه») و ادبيات دارد و نه فالن شهر آفريقايي؛ و چون
ميگذريم و بعد از صد سال باز ميگرديم ،ميبينيم که مدينه ،فرهنگ شرق و غرب را
در خويش حل کرده است ،مجموعه انديشهها است ،مردم مشغول جمع آوري همه
تجربههاي بشريند و در کار ترجمه تمامي مكتبهاي فلسفي ،و کسب همه قدرتهاي
تكنيكي .شرق و غرب ،ايراني ،رومي ،چيني و هندي ،فلسفه ،ادبيات ،هنر و افكار
مذهبي و حكمتشان را دارند در اين جامعه ميريزند ،و از اينجا ـ مدينه اسالم ـ معلمين
بزرگ به سراسر دنيا ميروند .
«مداين» و «همدان» ،مراکز تمدن ايران متمدن از بين رفته است و مراکز تمدن و
فرهنگ تازهاي در کوفه ،در بصره ،در بخارا ،در بلخ و در ري به وجود آمده است .
فالسفه ،هنرمندان و تكنيسينهاي بزرگ سراسر اين سرزمين را فرا گرفته اند؛ از
مصر و آسياي صغير تا خليج فارس ،ايران و روم همه در اينجا دست اندرکار ساختن
فرهنگ و بناي تازه مدني هستند .
در کالبد ايراني ـ که در تاريخ باستانش با هزار زور و زحمت ،تنها بزرگمهري
مييابيم که تازه بعضي از محققين بيچشم و رو! وجودش را انكار ميکنند ـ چه روحي
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دميده است که يكباره در قرن دوم و سوم نبوغهاي عظيمي ميشكفد؟ در مرحله
نظامياش ،ابومسلم و در ادبياش فردوسي که در دنياي هنر يك فردوسي است  -و در
مرحله فلسفياش ،ابوعلي سينا ،که تا قرن  14بر دنيا و غرب حكومت ميکرد ،و در
علومش خوارزمي و در تكنيكش «ابن هيثم» و برادران موسي را داريم و خالصه در
همه ابعاد از مسائل حقوقي گرفته تا مكتبهاي فقهي عظيمش که امروز اروپا را دچار
حيرت کرده است ،انقالبي عظيم ميآفريند .
اين چه بود و اينها چه کساني بودند که اين حرکت را يكباره به وجود آوردند ،و
کساني را که نه بينش فلسفي داشتند و نه بينش خاص هنري ،نه داراي بينش تكنيكي
بودند و نه علمي ،نه فرهنگ داشتند و نه تمدن ،چنان ساختند که وارث همه تمدنها و
فرهنگهاي بشري شوند؟
اين خود ،خود آگاهي خاصي است .تاريخ را ببينيد ،که تمدنها و فرهنگها را،
ابراهيم و موسي ،زرتشت و بوداو کنفوسيوس و الئوتسو و محمد (ص) ساخته اند؛
اينها ،نه فيلسوفاند و نه هنرمند و نه تكنيسين و عالم ،اينها جامعه تازه و حرکت تازه
ميآفرينند ،و بعد ،فيلسوف و عالم و تكنيسين و جامعه شناس و طبيب و هنرمند ...در
متن اين جامعه و حرکت ،ميرويند .
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اينها کساني هستند که هم اکنون در قرن بيستم نيزدارند تمدن و فرهنگ تازه
ميسازند و يا خواهند ساخت .تمدن و فرهنگ غربي ،شكلي تازه پيدا کرده است ،و
ملتهايي که اين خودآگاهي را ندارند ،اين تمدن و فرهنگ را به سرزمينشان ميبرند و
خود را شبيه اينها ميکنند ،يعني ما که تمدن و فرهنگ غربي را ميگيريم ،بيآنكه
بدان چيزي بيفزاييم ،فقط همان را ادامه ميدهيم ،اما ملتهايي که به آن خودآگاهي
دست يافتهاند ،فرهنگ تازه ،هدف تازه و تمدن تازه ميآفرينند .
هم اکنون ميبينيم که در آسيا و آفريقا انديشه تازه ،فلسفه تازه ،هنر تازه ،بينش
اجتماعي تازه و معني تازهاي از انسان دارد پا ميگيرد .و اين ،آن چيزي است که در
فالسفه غرب نميبينيم ،چيزي است که حتي «سارتر» را به شگفتي در ميآورد ،و چون
دانش آموزي به آموختن مينشيند و به عنوان تجربهاي که بشريت آغازش کرده است،
مينگرد .
اين تجربههاي بشري که آغاز شده ،نه در آمريكاست و نه در اروپا ،در مرکز تمدن
و فرهنگ نيست ،در ميان سياهان و در آمريكاي التين منحط و در آسياي منحط و در
ميان آدمهاي ابتدايييي است که فرهنگ و تمدن ندارند و از شخصيتها و تحصيل
کردههاي بزرگ نيستند ،بلكه کساني هستند که از متن توده مردم آسيا و آفريقا روييده
و جوشيدهاند و در مبارزه و جهاد انسان تازه شدهاند .
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خودآگاهي
در يونان و هند ،غير از فلسفه ،غير از دين ،غير از تكنيك و هنر کلمهاي وجود دارد
به نام «ويديا»« .ويديا» از «ديدن» است ،از ريشه «بينش» و«بينايي» که آريايي است.
«ويديا» علم فلسفه يا علم تكنيكي نيست ،يك علم بينايي است .در ترجمه و توضيح
«ويديا» ميگويند :نوعي خود آگاهي و بينايي ماورايي است که راه را مييابد .
«ويديا» قانون کشف نميکند ،ماشين نميسازد ،شعر نميسرايد ،نقاشي نميکند،
راه مييابد .بيگانه با فلسفه و تكنيك و شعر و هنر ،ذهني بدوي است که راه مييابد؛
درست مثل زنبور عسلي که از کندو دور افتاده است و با شامه خاصي دوباره کندو را
مييابد .انسان نيز خود آگاهي خاصي دارد که چون زمانش کالفه شده و نسلش آواره،
و جامعه در بن بستي گرفتار آمده است ،کسي يا کساني ،اقليتي يا قشر و گروهي با آن
شامه خاص راه را پيدا ميکنند و نسلشان را از بن بست ميرهانند ،و چون نسلشان
رهايي يافت ،حرکت تازه ،ايمان تازه ،شور تازه ،انرژي تازه ،به وجود ميآيد و بعد
تمدن و فرهنگ تازه خلق ميشود .
کلمه «ويديا» در يونان ـ و همه جا ،که فرصت شمردنشان نيست ـ نيز هست ،سقراط
«سوفيا» ميگويد؛ در زبان اسالمي ـ شايد ـ به حكمت ترجمه شده است و به معناي
دانش ،بينش و آگاهي .
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سقراط ميگويد :آنكه حكمت دارد ـ «سوفيا» دارد ـ کسي است که از لغزش
مصون است« .سوفيا» عبارت است از رفتن و يافتن حقيقت جهان و حقيقت زندگي و
حقيقت انسان .
ميبينيد که «سوفيا» در سخن سقراط به معناي فلسفه نيست ،که خود ،با اين ستايش
شگفت انگيزي که از حكمت و از «سوفيا» ميکند با فالسفه زمانش که سوفيست هايند
مبارزه ميکند ،با شاعران و مالهاي ـ مؤبدان ـ زمانهاش به مبارزه بر ميخيزد .
بنابراين «سوفيا» آگاهي ديگري است که سقراط هميشه در جست و جويش بوده
است و افالطون و ارسطو با به وجود آوردن منطق ـ بنابر تاريخ منطق ـ به بررسي مسائل
گوناگون ذهني پرداختند تا از اين طريق ـ منطق ـ راهي به «سوفيا» بگشايند و سخن
سقراط را در يابند .
فيثاغورث در جواب کساني که حكما را سوفيست ميناميدند ،گفت :به ما
سوفيست نگوييد ،نه من ،نه افالطون و نه ارسطو ،هيچكدام ،صاحب آن حكمت
نيستيم ،ما در جستجوي آن حكمتيم ،دوستدار حكمتيم و «فيلوزوف»ايم ،يعني دوستدار
و عاشق «سوفيا» که اگر داراي «سوفيا» ميبوديم بايد به آن آگاهي رسيده بوديم .
بنابراين «فلسفه» ،غير از «سوفيا» است ،که سوفيا حكمت است ،نوعي بينايي است
که در عرفان و ادبيات عرفاني ما و در خود قرآن نيز هست .
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در قرآن ،پيامبران ميآيند تا کتاب و حكمت را به انسان بدهند ،و اين حكمت،
اگر فلسفه ـ و به قولي تكنيك ـ باشد که خود بدوي و عامي بودهاند و فلسفه
نميدانستهاند .
حكمت چيست؟
حكمت نه تنها علم و فلسفه و تكنيك نيست ،بلكه تاريخ نشان داده است ـ و اکنون
نيز نشان ميدهد ـ که دارندگان آن حكمت و بينش ماوراءفلسفي ،علمي و تكنيكي،
کساني نبودند که فيلسوف يا عارف و يا تكنيسين باشند ،بلكه هميشه از ميان توده مردم
برخاستهاند ،نه از ميان علماء و نوابغ و حكما و دانشمندان .
ميبينيم که فرهنگها و تمدنها را پيغمبراني ساختهاند که اغلب چوپانند و اکنون نيز
کساني که فكر و حرکت تازه ميآفرينند ،از توده و از ميان طبقه سوم بر ميخيزند ،نه
از تحصيل کردههاي اروپايي و آمريكايي ،دانشمندان و دکترها و مهندسيني که در
«هاروارد»« ،سوربن» و ...تحصيل کردهاند ،و نه از کساني که در حوزههاي قديم فقيه و
مجتهد و فيلسوف شدهاند و اصول و تفسير ياد گرفته اند؛ (بلكه) يكباره از مغز و جان
حيات توده و حرکت روح يك جامعه ،چهرهاي ميجوشد که صاحب آن خود
آگاهي است .
هوالذي بعث في االميين رسوالً منهم .
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چه زيباست اين آيه! که آنكه به رهبري برانگيخته ميشود از ميان توده است و امي
است که امي به معني بيسواد هست ،اما بيسواد نيست ،يعني امي بيسواد است ،اما
کلمه امي به معناي آدم بيسواد نيست .
«امي» از «امت» است و «امت» از ريشه «ام» است و به معني راه ،يعني متن جامعه،
برخالف قشرها و زبدهها و تحصيل کردهها و دانشمندان و علما و شعرا و روحانيون و
امثال اينها ،که اينان زبدههاي جامعه و نگهبان سنتهاي کهنه هستند ،چرا که وضع
اجتماعيشان به وجود آمده و منافع طبقاتي يا ذهنشان اصوالً در آن سنتها متحجر
شده است و نميتوانند حرکت تازه ايجاد کنند .
پيامبر از ميان توده بر ميخيزد ،تودهاي که ساخته هيچ فلسفهاي ،هيچ تكنيكي ،هيچ
علمي و هيچ فرهنگ و تمدني نيست ،امي است يعني وابسته به توده است .
بعضي از مفسرين «امي» را بيسواد معني کردهاند ،در حالي که بيسواد بودن
نميتواند صفتي باشد که بدان تكيه شود و فضيلتي به حساب بيايد ،و اين بدان معني
نيست که پيامبر باسواد بوده است ـ نه ،بيسواد بوده است ـ و نه اينكه «امي» يعني
بيسواد؛ اين دو تا ،يكي نيست .امي است چون از ميان توده برخاسته است ،نه اينكه
«امي» به معناي بيسواد باشد .
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«امي» يعني از ميان توده نه از طبقات برگزيده ـ اشراف ،علماء ،فضال ،ماليان،
تحصيل کردهها ـ و از ميان آنها که حرکت تازه ايجاد ميکنند ،فرستادهاي برگزيديم تا
به مردم ،فلسفه ،تكنيك ،شعر و ...بياموزد؟! نه ،کتاب و حكمت بياموزد .
بنابراين ،حكمت عبارت از آموزش خاصي است که امي به جامعه ميدهد تا
جامعهاي تازه بسازد ،و جامعه تازه ،فرهنگ تازه ميآفريند .
مدينه عربستان در قرن هفتم ـ که هنوز خبري نيست ،فقط عدهاي يك حرکت تازه
و گروه تازهاي به وجود آوردهاند ـ با دهي همسان خود در آفريقا ـ مثالً چه تفاوتي
يافته است که چون صد سال بعد ميآييم ميبينيم که اين همچنان مانده است که بوده و
آن ـ مدينه اسالم ـ از نظر اجتماعي و فكري عالم را به حرکت درآورده و فرهنگ و
تمدن تازهاي را آغاز کرده است؟ جز اين است که ايدئولوژي اسالمي ،اين مدينه
کوچك را ـ با دو قبيله بدويش ـ از جا کنده و حرکتش بخشيده است؟
نتيجه
دقيقترين مالك تشخيص و تفكيك ميان ايدئولوژي با فرهنگ ،فلسفه ،علوم و هنر
اين است که :ايدئولوژي اسالمي «مجاهد» ميپرورد و علوم اسالمي «مجتهد» ـ به معني
امروزينش ـ و يا روحاني و آيت اهلل و فقيه ...ايدئولوژي امروز «مبارز» ميسازد و
فرهنگ جديد ،فيلسوف و دانشمند و استاد دانشگاه!
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موضوع صحبت امشب و فردا شب من تأثير عامل هجرت در تكوين تمدن بشري و
همچنين تأثير عامل هجرت در تكامل تاريخ انسان از آغاز تا کنون است .امشب درباره
اصل مهاجرت به نام يك عامل اجتماعي در تكوين تاريخ بشري و تمدن سخن
ميگويم و فردا شب درباره مهاجرت به آن معنا که اسالم بدان مينگرد و به آن معاني
که در قرآن مطرح است .بنابراين گرچه ظاهراً اين دو بحث مستقل ازهم است ،بدين
معني که فهم يك بحث منوط به فهميدن بحث ديگر نيست ،ولي هر دو از نظر معنا
الزم و ملزوم هم هستند؛ براي اينكه ازطرفي ميخواهم ثابت کنم که مهاجرت در
تاريخ بشري يك عامل بسيار مثبت و ،اگر بتوان گفت ،بزرگترين عامل تحرك بينش،
روابط اجتماعي وتمدنهاي معنوي و مادي بشر و موجد فرهنگهاي پي درپي و نو در
تاريخ انسان است؛ و هم ميخواهم ثابت کنم که مهاجرت در اسالم با همين معنا و با
توجه به همين خصوصيت اجتماعي و اثري که در ساختن انسان و تاريخ و تمدن و
فرهنگش دارد ،طرح شده است .
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چنان که ميدانيم در سالهاي اخير (شايد در نيم قرن اخير) پس از آشنايي مسلمانان
با علوم جديد و کشفيات اخير علمي ،که از غرب ميرسيد ،بسياري از روشنفكران و
آگاهان به اسالم ،قرآن و همچنين علوم جديد درصدد برآمدند که بسياري از آيات
قرآن و مفاهيم اسالمي و مسائلي را که در اسالم مطرح است ،به نام حديث يا آيه ،به
کمك کشفيات وقوانين علمياي که در علوم مختلفه طبيعي يا انساني در اروپا وجود
دارد حل و تفسير کنند ،و اگر چه گاه ،برخي در اين راه کوششهاي موفقيت آميزي
نكردهاند و بعضي تأويلها و توجيهها درست نيست ،ولي بايد اعتراف کرد که بسياري
از قوانين علمي امروز و آشنايي و آگاهي انسان امروز بر بسياري از مجهوالت طبيعت
کمك فراواني به روشن شدن بسياري از غوامض آيات يا احاديث يا احكام اسالمي
(که يا درست نميفهميديم و يا به گونهاي سطحيتر و مجملتر ميفهميديم) ميکند و
خواهد کرد .بايد اعتراف کرد که هرچه علم و آگاهي علمي انسان امروز بيشتر پيش
ميرود ،انسان امروز شايستگي فهم عميقتر ودرستتر و کاملتر بسياري از حقايقي که
دراسالم مطرح است به دست ميآورد .اما آنچه که در عين حال که کمك بسيار
بزرگي به متفكرين ما هست ،قابل تأسف هم هست ،اين است که معموالً هميشه -و
شايد تقريباً هميشه -اول بايد يك قانون علمي يا اجتماعي دريكي از رشتههاي علوم
فيزيك ،بيولوژي ،شيمي ،زمين شناسي ،نجوم يا علوم انساني به وسيله دانشمنداني که
غالباً هم غربي و غير مسلمان هستند ،کشف بشود و بعد ما بتوانيم به انطباق آن قانون
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کشف شده و آن اصلي که به نام علم ،امروز ،مطرح شده ،يك آيه و يا اصل يا يكي از
مسائل اسالمي را بشكافيم و بشناسيم؛ يعني در اين جور آيات و احاديث ،فهم علمي
درست هميشه موکول به کشف يك قانون علمي از طريق تجربه يا تحقيقات علمي
ديگران ميشود .
سال پيش که مؤسسه ارشاد براي نوشتن مقاله و تدوين کتاب «محمد خاتم پيامبران»
از چند تني دعوت کرده بود« ،از هجرت تا وفات» زندگي پيغمبر اسالم بر عهده من
گذاشته شد .ناچار چون نوشته من با هجرت پيغمبر آغاز ميشد ،درباره «هجرت» به
عنوان يك موضوع فكر کردم و خواه ناخواه اولين کاري که کردم اين بود که به قرآن
مراجعه کنم تا در آنجا هجرت ،مهاجرت يا معاني ،الفاظ و تعبيراتي که معني هجرت را
ميدهند ،مطالعه کنم ،شايد روشنگريها و راهنماييها و معاني تازهاي براي طرح مسئله
هجرت به ذهنم بيايد .بايد بگويم که هجرت در آن موقع براي من و بسياري از امثال
من عبارت از يك حادثه در زندگي پيغمبر اسالم بود .يعني مهاجرت يا هجرت يا بحث
هجرت ،که در اسالم مطرح است ،فقط و فقط عبارت است ازحرکت پيغمبر اسالم از
مكه به مدينه و مهاجر هم عبارت است از صفت کساني است که پيغمبر اسالم را در
انتقال از مكه به مدينه همراهي کردند و استثنائاً به مسلماناني اطالق ميشود که پيش از
اين انتقال در مكه به پيغمبر گرويده و در آنجا شكنجه ميشدند که بنا بر دستور پيغمبر
اسالم به حبشه سفر کرده بودند .قلمرو معني و مفهوم هجرت و مهاجر در اسالم همين
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بود :يك حادثه در زندگي پيغمبر اسالم! و صفتي براي ياران پيغمبر اسالم که به حبشه
رفتند يا با او به مدينه آمدند .
وقتي که مسئله مهاجرت و هجرت را در قرآن مطالعه ميکردم ،ميديدم که مسئله
هجرت نه به عنوان خبري از حادثهاي در زندگي پيغمبر اسالم ،بلكه به عنوان يك اصل
کلي و به عنوان يك حكم ،خطاب به انسان مطرح است که بيشك يكي از
مصداق1هاي بارز و کاملش مهاجرت مسلمانان از مكه به حبشه و از مكه به مدينه و نيز
هجرت پيغمبر از مكه به مدينه است .هجرت چنين حكم کلي است خطاب به انسان و
خطاب به هر کس که به يك حقيقت معتقد است و مسلماً مخاطب راستين آن مسلمان
در همه قرون ،در همه ادوار تاريخي و در همه اجتماعات است و «مهاجر» درجهاي از
تعالي اخالقي ،روحي و رواني انسان است .

 . 1مسأله مصداق را بايد توضيح داد :گاه صفاتى در قرآن يا در حديث درباره مؤمن ،انسان ،مسلمان گفته مى شود و
معموالً اينطور معمى مى شود که مقصود على يا امام است .اين درست است که مقصود على يا امام است ،اما نه به عنوان
يك رمز که فقط محدود به يك شخص خاص است و مخاطب و مراد فقط يك فرد خاص است .يك مفهوم ،يك اصل
انسان کل  ،به عنوان يك صفت عالى ،براى انسان يا مؤمن آورده شده که يكى از مصداقهاىش يا يكى از کسانى که در اين
صفت کلى بيش از همه برجستگى دارد على يا امام است ،نه اين که هيچ کس ديگر در تاريخ امكان داشتن چنان صفتى يا
متخلق شدن به چنان اخالقى را ندارد .اگر گفته مى شود يك امام يا شخص خاص است ،مقصود اين است که او اين مفهوم
را که يك مفهوم کلى است در خودش بيش از همه و روشنتر از همه تحقق بخشيده .مثال اعالى چنين صفتى است نه رمزى
که مقصود از آن ،او باشد و کنايه اى از يك شخص خاص.
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

514

هجرت و تمدن

***
نقش عامل هجرت در تكوين تمدنهاي بشري
هجرت يك عامل سازنده تمدن ،فرهنگ واجتماع تازه است و بزرگترين عامل
کوبنده کهنگي ،انجماد و سنتهاي موهوم منعقد شده و باز کننده روحهاي بسته است.
اين هجرت به اين معناست (فردا شب به طور مفصل توضيح خواهم داد و انواع مختلف
هجرت را در اسالم خواهم گفت ،زيرا يك نوع خاص نيست) .
يك مرتبه در نظر من مسئله به کلي عوض شد .يك اصطالحي که به عنوان يك
حادثه خاص هميشه در ذهن ما مطرح ميشد در قرآن به عنوان يك حكم کلي و يك
اصل و بلكه يك فرمان به انسان و به عنوان يك عامل بزرگ اجتماعي که داراي آثار
معجزهآسا درساختن ماهيت آدمي و پيش بردن تكامل و تحول و ارتقاء تاريخ بشري
است مطرح است .وقتي که اين معاني و آثار و لحني را که قرآن ازهجرت (سخن
ميگويد) و دامنه وسيع و عميقي که به عمل هجرت وصفت مهاجر ميدهد ،يافتم ،به
تاريخ منتقل شدم .در تاريخ به کمك اين معنا که از قرآن مستقيماً گرفتم به اصلي پي
بردم که در هيچ فلسفه تاريخ ،در آن ميزاني که من ميشناسم ،و در هيچ مكتبي از
مكاتب جامعه شناسي ،در قلمرويي که من اطالع دارم (به هر حال رشته تخصصيام
تاريخ و جامعهشناسي است) ،نديدم .يك بحث ديگر باز براي من جالبتر بود اين بود
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که در مسائل علوم انساني ،1با کمال تعجب ،به اصلي در تاريخ بشر (با راهنمايي اين
معناي خاص تازهاي که از قرآن گرفتم) پي بردم که استثنا ندارد و شايد اين تنها اصل
در تاريخ تمدنها و تاريخ تحوالت اجتماعي بشر است که استثناپذير نيست و از نوع
اصول علمي است که در علوم طبيعي (علوم دقيقه) عنوان ميشود .

 . 1علوم بر دو نوع است -1 :علوم دقيقه (علوم طبيعى) :علومى هستند که از طبيعت خارج صحبت مى کنند :زمين،
آسمان ،گياه ،هوا ،حيات ،حرکت و حيوانات و تمام مسايل موجود در طبيعت .بنابراين فيزيك ،شيمى ،زيست شناسى و
انواع علوم مثل نجوم ،ميكروب شناسى ،فيزيولوژى اينها همه ،علوم طبيعى هستند .صفت اين علوم ،علوم دقيقه است
( .)Sciences exactesقوانين علمى اى که در اين علوم مطرح مى شوند استثنا ندارند و مهمل و مجمل نيستند .اين علوم
که از طبيعت استخراج مى شود چندان دقيق است که بر اساس آن ماشين مى شود ساخت .بر اساس اين علوم که استنباط مى
کنيم مى توانيم با محاسبه بر اساس اين اصول و اين روابط به کره ماه و مريخ برويم .اين محاسبات همانطور که طرست و
دقيق انجام مى شود ،دقيق هم به نتيجه مى رسد و اينها همه نشان مى دهد که اصول مبتنى بر علوم طبيعى واقعاً دقيق است-3 .
علوم انسانى :موضوع اين علوم طبيعت نيست ،انسان است و چون انسان موجود پيچيده متغير دائماً در حال تحول است و
هزاران روابط متقابل پيچيده ميان افراد و اجتماعات و انسان و طبيعت وجود دارد ،اصولى که جامعه شناس يا انسان شناس ،به
نام جامعه شناسى و انسان شناسى ،استخراج مى کنند دقيق نيست ،علوم انسانى علوم هستند مانند فرهنگ شناسى ،نژاد شناسى،
روانشناسى ،جامعه شناسى ،جغرافياى اقتصادى ،جغرافياى انسانى ،حقوق ،ادبيات و هنر .قوانينى که در اين علوم وجود دارد
دقيق نيست زيرا انسان مثل طبيعت ساده نيست که بشود اصلى را از آن استخراج کرد و مطمئن بود که در همه جا و همه
وقت صادق است و موضوع علم جامد است .در علوم انسانى موضوع علم ،انسان است ،بنابراين علومى که استخراج مى شود
(اصول جامعه شناسى ،تاريخ ،فلسفه تاريخ ،حقوق ،روانشناسى اجتماعى ،تحول و تمدن ها ،تحول تاريخ ،تحول دوران هاى
اجتماعى) ،و اصولى که در اين علوم طرح مى شود ،دقيق نيست و استثناء فراوان دارد و گاه در يك اصل جامعه شناسى يا
روانشناسى اجتماعى موارد و يا مصداقهايى که انطباق با اين اصل دارد و آن را تأييد مى کند از موارد استثنايى کمتر است
يعنى آن موارد استثنايى در صدها اصل ديگر توجيه مى شود ،اما  ٪45يا  ٪25از آن مسائل تحت يك قاعده و اصل قابل
توجيه است بنابراين يكى از خصوصيات اصولى که به نام علوم انسانى مطرح مى شود ،استثناى فراوانى است که دارد.
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بنابراين اوالً به کمك قرآن (برخالف روال معمول) به يك اصل علمي در تاريخ
تمدنها و تاريخ تحوالت اجتماعي و در فلسفه تاريخ پي بردم ،نه اينكه يك اصل در
جامعهشناسي يا فلسفه تاريخ وجود داشته باشد و آن را من بشناسم و با آگاهي به اين
اصل و با اين ديدي که از علوم اجتماعي گرفتم به قرآن برگردم و هجرت را مطالعه
کنم و آن معني را در اين مسئله بجويم و با اين هجرت منطق کنم .نه! چنين اصلي را
که به نام مهاجرت طرح ميکنم ،در فلسفه تاريخ و در جامعهشناسي مطرح نيست ،در
قرآن به اين شكل مطرح است و من براي فهميدن مصاديق اين مسئله بود که به تاريخ
برگشتم و مهاجرت را مطالعه کردم .
دوم اينكه به اين اصل بسيار شورانگيز (براي کسي که در علوم انساني کار ميکند)
پي بردم که يك قانون کلي وجود دارد و آن اين است که :در تاريخ بشر هيچ تمدني
(از تمدنهاي مستقل درخشان مشخصي که تاريخ تمدن امروز آن را به نام يك تمدن
ميشناسد) نيست که متعاقب يك مهاجرت نباشد 34 .يا به تعبيري  39نوع تمدن (به
قول تاين بي) در تاريخ بشر از  55هزار سال پيش تاکنون ،که اثري از تاريخ انسان در
نوعيت فعلي است ،شناخته شده و اين  39نوع تمدن همه از اولين تمدن بدوي نيمه
وحشيها يا وحشيهاي کامل که وارد تمدن ميشوند (يعني اولين خشت بناي فرهنگ و
تمدن را ميگذارند) تا آخرين تمدن امروزي که درتاريخ ،تكوين و شكل گرفته همه
بدون استثنا بعد از يك مهاجرت بودهاند .
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اولين بار در غرب استخوانها و پوسيدههاي انسان نئاندرتال را (مربوط به 55555
سال پيش) کشف کردند .انسان نئاندرتال يك حيوان راست باال بوده (يعني روي
پاهايش ميايستاده) ،اما يك حيوان کامل بوده هنوز به مرحله نوع انسان نرسيده ،هنوز
نميتوانسته ابزار بسازد و احتماالً سخن گفتن را نميدانسته و آتش را نميشناخته است
(اين انسان اوليهاي است که ما در اروپا ميشناسيم) .بعد بالفاصله در اواخر قرن 19
آثاري از تمدن در اروپا کشف ميشود :آثاري از استخوانهايي که به صورت سوزن
درآمده و براي دوخت لباس به کار ميبردهاند ،نقاشيهايي بر ديوارهاي غارها (در
اسپانيا مربوط به  25هزار سال پيش) و مجسمههاي مختلف و سنگهاي تراشيده و
چوبهاي خاصي که براي شكار پرتاب ميکردند ،و رنگ آميزي مسكن يا يك
ديواره کوه ،اينها آثار اوليهاي است که نشان ميدهد که قومي متمدن اينجا بوده است.
اين قوم را در کمتر از  45يا  25سال پيش شناختند .اين قوم «کرومانيون»
)(Cromagnonنام دارد که احتماالً  25هزار سال پيش از آسيا وارد اروپا شده
است 1و به قوم هوشيار در تاريخ تمدن معروف است؛ يعني انسان هوشيار در برابر انسان
نئاندرتال که در غرب زندگي ميکرده و بيهوش بوده ،ابتكار و خالقيت نداشته،
نميتوانسته براي رسيدن به يك هدفي مقدمهاي بچيند ،و يك نوع حيوان گونه يا انسان

 . 1بعضى ها معتقدند  15هزار سال پيش ،بعضى  25هزار سال پيش و بعضى ها بين اين دو اينها براى ما مهم نيست.
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گونه بوده است ـ اين قوم هوشيار ـ ،سازنده و شاعر بوده ،نيايش و احساسات ديني و
لطافت خاص روحي داشته و همچنين به تزيين و مجسمه سازي و رنگ آميزي
ميپرداخته ،در حاالت دفاعي و جنگ مسلح بوده است؛ هم پناهگاه ميساخته و هم از
چوب و استخوان و سنگ سالح ميساخته است .اين «کرومانيون»ها که  25هزار سال
پيش از آسيا وارد اروپا ميشوند ،اولين سازندگان تمدن بشري در مغرب زمين هستند

1

اما ميبينيم که اين قومي که اولين بار وارد ميشود و نئاندرتال را عقب زده و نابود
ميکند ،زندگي را چنان برايش تنگ ميکند که انسان نئاندرتال بعدها در تاريخ گم
ميشود ،و بعد اولين بار يك تمدن هنري واجتماعي و حتي تكنيكي و فرهنگي (هر
چند وجهه) را آغاز ميکند ،قوم مهاجر است که به نام قوم هوشيار از آسيا وارد اروپا
ميشود .اين اولين مهاجرتي است که ما در تاريخ ميشناسيم و اولين تمدني است که
در تاريخ ميشناسيم و هر دو کنار هم است .يعني اولين مهاجر اولين تمدن را
ميسازد ...آخرين و نوترين تمدن کنوني که امروز در دنيا ميشناسيم تمدن آمريكا

1

 .برخى از مورخان اروپايى که مى خواهند آغاز تمدن بشرى را ،که همه مورخين ،شرق مى دانمد ،به غرب

برگردانند ،به اينها تكيه مى کنند و کسانى هستند که مى خواهند بگويند تمدن اصوالً از غرب شروع شده و بعد به شرق رفته
و بعد از شرق بازگشته است .به هر حال تمدن از شرق يا غرب شروع شده باشد براى ما مهم نيست .براى ما مهم اين است
که در کجا به وجود آمده ،نه اينكه آرزو بكنيم حتماً در شرق به وجود آمده باشد .شناختن حقيقت براى ما اصل است و هيچ
مصلحتى از خود حقيقت مصلحت تر نيست.
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است ،که آن هم يك تمدن مهاجرتي است .ميدانيم که مردم سفيد پوست آمريكا
مهاجرين اروپايي هستند که در قرون پيش به آمريكا رفتهاند و از سرزمين پربرکت و
حاصل خيز آمريكا استفاده کردهاند و بعد جامعهاي متمدن و چنين قدرتي که امروز
ميبينيم برپا کردهاند .اين آخرين تمدن است و ميبينيم مال مهاجر است ،و نخستين
تمدني که ميشناسيم باز متعلق به مهاجر است .درشرق از دوره ما قبل تاريخ که کم
کم به دوره تاريخ (که داراي خط و آثار شناختهتر و تمدنهاي روشنتر است) نزديك
ميشويم همواره اين دو کلمه ـ مهاجرت و تمدن ـ با هم تكرار ميشوند .اينها قانون
جامعهشناسي است .اين قانون در نظر همه جامعه شناسها در هر مكتبي محترم و قابل
اعتبار است .در قواعد وروش جامعه شناسي ،1از دورکيم ،به عنوان يك اصل بزرگ
در جامعهشناسي مطرح است که وقتي دو پديده ،يا دو مسئله را در جامعه بشري در
کنار هم ميبينيم و ميبينيم بدون يك پديده ،پديده ديگر وجود ندارد وهر وقت يكي
پديد ميآيد ديگري هم پديد آمده و هر وقت يكي از آن دو ميرود آن يكي هم نابود
ميشود ،يعني دو اصل ،دو واقعه ،دو صفت ،هميشه در جوامع انساني با هم هستند،
مسلماً بين اين دو رابطه علت و معلولي وجود دارد و يكي علت ديگري و ديگري
معلول آن ديگري است ،يا هر دو معلول علت ديگري است .بنابراين دو حادثه

Les methode de la sociologiegles et la m. 1
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مهاجرت و تمدن تازه در تاريخ هر جامعهاي و هر تمدن و ملتي که ميشناسيم و مطالعه
ميکنيم با هم متعاقبند .همواره اول مهاجرت و سپس بالفاصله تمدن پديد ميآيد (و
اين «بالفاصله» را در اصطالح تاريخ تمدن ميگويم) .بزرگترين قوم مهاجر که
درتاريخ بشر ميشناسيم قوم آريايي است .در  1355تا  1555سال پيش از ميالد يعني
 2355تا  2555سال پيش ،اين اقوام وحشي و فاقد هر گونه تمدني از قسمتهاي شمال
شرقي و يا شرق بحر خزر يا نواحي جنوب روسيه (درست روشن نيست) به طرف پايين
سرازير ميشوند .عوامل اين مهاجرت تغيير وضع اقتصادي يا وضع جوي يا کثرت
جمعيت و کمبود خوراك و چراگاه است؛ به هر حال دست به مهاجرت ميزنند .از
اين مهاجرين گروهي به ايران وارد ميشوند که ملت کنوني ايران دنباله اين مهاجرت
است؛ گروهي به هند وارد ميشوند که مردم هند که امروز ميشناسيم هم دنباله اين
مهاجرت است؛ بعدها به يونان و اروپا ميروند .تمدنهاي بزرگ تاريخ بشري مثل
تمدن هند که بيش از  2555سال سابقه درخشان دارد و قوم متمدن کهن سال ايران که
در  3555سال پيش به نسبت آن روز داراي تمدن درخشاني است و يونان که داراي
يك تمدن بسيار عظيمي است که هنوز انوار فكري و هنرياش بر دنيا و فرهنگ و
تمدن امروز پرتو انداخته است ،و تمدن اروپا هم ،همه تمدنهاي نژاد آريا هستند.
آرياييها که همه مهاجراني هستند که از يك گوشه حرکت کردهاند و در سراسر اروپا
و آسيا پراکنده شدهاند -اين اقوام مختلف آريايي ،-وحشياني بودند که وقتي وارد
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ايران و هند شدند ،بوميان را قتل عام و کشتار کردند و اصوالً در لهجه اين بوميان ،مثالً
در اويديهاي آن زمان (بوميان هند آن زمان) ،آريايي به معني وحشي و ددمنش و
خونخوار و بيرحم و غارتگر بود .آرياييها با اين صفات مشخص ميشدند براي اينكه
از اين قوم جز جنايت و وحشيگري و آدم کشي چيزي نديده بودند ،و آريايي چنين
بود .اين قوم که به درنده خويي در ذهن همه انسانهاي بومي در هند وايران و يونان
معروف بود ،بزرگترين تمدنهاي بشري را يا دستهاي از درخشانترين تمدنهاي بشري
را ساخته است ،مانند تمدن هند ،تمدن ايران باستان ،تمدن يونان ،تمدن روم و تمدن
اروپا .بنابراين همه اين تمدنهايي که ياد کردم ،که از برجستهترين تمدنهاي تاريخ
بشر است ،مال مهاجر است ،يعني آريايي ،و همه پس از مهاجرت آرياييها به وجود
آمده است .
نوع ديگر در رديف اين سلسله تمدنها ،تمدنهاي بين النهرين است .1تمام
تمدنهاي درخشان و کهن بين النهرين بدون استثنا زائيده مهاجران است .اولين تمدني
که در بين النهرين در  5555سال يا  6555سال پيش ميشناسيم ،تمدن سومر است در
جنوب بينالنهرين (عراق کنوني) تاخليج فارس .در اينجا در  4555سال پيش باتالق

 . 1برخى ،تمدن هاى بين النهرين را مقدم بر تمدن هاى آريايى يعنى هندى ،يونانى و ايرانى مى دانند تقدم آن بر يونانى
مسلم است ولى بر هند و ايران کامالً مسلم نيست اين براى ما مهم نيست.
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بوده ،يعني خليج فارس به طرف باال پيشروي داشته و در  5555سال يا  6555سال اخير
عقب نشيني کرده .اين باتالقها يادگار دوران گذشته زمينشناسي است که خليج
فارس با بحر خزر يكي بوده ،و يا بعضي ميگويند با درياچه اورال .سومريان
آراميهايي هستند که خارج (و بعضي معتقدند از نواحي قفقاز) به جنوب بين النهرين
آمدند ،اين باتالقها را با زحمت و کوشش خشك کردند و تبديل به زمينهاي
زراعتي کردند و چون در کنار دريا بودند (کنار خليج فارس) ،و همچنين ازدو طرف به
دجله و فرات محدود بودند ،به کشتيراني و ماهيگيري و قايق سواري و مسافرت دريايي
آشنا شدند و با هند از طريق خليج فارس ارتباط داشتند ،و بعد مذهب بزرگ و بسيار
مترقي  6هزار سال پيش ،که امروز به نام ستارهشناسي 1ميشناسيم ـ به خاطر اينكه ،آن
مذهب را درست نميشناسيم ـ ،و براساس اين مذهب ،نجوم مترقي آن زمان به وسيله
آنها به وجود آمد .آجر ساختن ،بنا سازي و حتي رياضيات و مسافرتهاي مختلف و
پيشرفت در کشاورزي و پيشرفت درمفاهيم ذهني و فرهنگي و حتي داستانهاي بسيار
زيبا ،که امروز هم از لحاظ هنري و فلسفي براي ما قابل درك مطالعه است مثل داستان
«گيلگمش» ،که يك حماسه بسيار عميق و پرشور است ،اينها همه مال سومري هاست،
و سومريها وحشيان گمنامي بودند که از نقطه نامعلومي به بين النهرين آمدند .چرا

 . 1به نظر ستاره پرستى درست است( .بنياد)
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نقطه نامعلوم؟ براي اينكه وقتي که به مهاجرت دست زدند به قدري از نظر تربيتي و
فرهنگي پست بودند که نتوانستند منشاء اوليه و همچنين داستان مهاجرت را ثبت کنند،
قبايل وحشي بودند که حرکتهايشان و گذشتهشان را فراموش ميکنند و براي اين است
که منشأ و ريشه اغلب اين مهاجرتها نامعلوم است ،حتي مهاجرت آريايي ها .و
همينها هستند که وقتي وارد سرزمين تازه ميشوند ،تبديل به يك قوم متمدن فرهنگي،
داراي مذاهب پيشرفته و احساسات هنري ،ادبي و عرفاني بسيار باال و حتي تكنيك و
علوم بسيار مترقي ميشوند .
بعد از سومريها آکاديها هستند که با آمدنشان سومريها را عقب ميزنند و بعد
تمدن آکادي را در وسط (مرکز)بين النهرين برپا ميکنند و تمدن سومري را در
خودشان حل ميکنندو از بين ميبرند .اين تمدن آکادي باز يكي از تمدنهاي
درخشان بين النهرين است :تمدن اقوام آرامي است که از عربستان به اينجا آورده شده
است .برخي معتقدند که آمدن آنها از عربستان مسلم نيست؛ براي ما مهم نيست که از
کجا آمدند ،براي ما مهم اين است که از جاي ديگري آمدند و تمدن آکادي را
ساختند .بنابراين دومين تمدن درخشان بين النهرين ـ تمدن آکادي ـ متعلق به مهاجرين
عربستان است يا مهاجريني که از جاي ديگر به بين النهرين آمدهاند .تا اينكه به تمدن
بابلي ميرسيد که باز تمدن اقوام آرامي است و آراميان از بيرون وارد بين النهرين
ميشوند و مهاجران هستند .تمدن بابلي است که به نام شهر بابل و برج بابل و حمورايي
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و بخت النصر در تاريخ مشهور است .و قانون حمورايي و حقوق حمورايي و شهر بابل
براي ما آشنا است .اين تمدن عظيم بابلي که به خاطر مذهب و تمدن حقوقي و سياسي
و نجوم و هيئت در تاريخ علم و مذهب و تمدن معروف است ،باز تمدن مهاجران
است .عظمت تمدن بابليها به وسيله دو تمدن ديگر و دو جامعه ديگر ،يكي آشوري
که از آسياي صغير به طرف شمال بينالنهرين حمله ميبرند -که باز مهاجرين هستند ـ و
ديگر هخامنشيان ـ که کوروش مؤسس اين سلسه است ـ از بين ميرود .بنابراين
تمدنهاي هفت هزار سال پيش تا هزار سال پيش از ميالد مسيح ،تمدنهاي بين النهرين
(برخي معتقدند مادر تمدنهاي بشري است) ـ همه آنها بدون استثنا ـ تمدن هجرت
هستند و ساخته شده اقوامي هستند که دست به هجرت زدند .تمدن بين النهرين وقتي
وارد جزيره کرت ميشود ،با خدايان ،دستگاه فرشتگان و رب االنواع و افسانههاي
کهن تاريخي و هنر و شعر و حتي متون دعاهايش و علوم نجوم و رياضياتش وارد
جزيره کرت ميشود (جزيره کرت يك پايگاه واسطهاي ما بين بين النهرين و يونان
است) .تمدنهاي هجرتي از بين النهرين به جزيره کرت و از آنجا وارد يونان ميشود،
بنابراين يونانيها هم خود قومي مهاجرند و دست به مهاجرت زدند (چون آريايي
هستند) و هم تمدن مهاجران بين النهرين را گرفتند و تمدن عظيم يونان و آن همه
فالسفه و آن همه پيشرفتهاي بزرگ در هنر و حقوق و دموکراسي و ادبيات و
رشتههاي گوناگون تمدن مادي و معنوي را به وجود آوردند ،که تمدن يونان باستان
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عصر طاليي تاريخ بشر غربي است .تمدن روم ،تمدن مهاجران است ـ هيچ کدام بومي
نيستند .تمام اقوام امروز اروپا که سلتها ،انگلها ،ساکسونها ،ژرمنها ،نورمانديها،
فرانكها و گلها هستند ،همه بدون استثناء اقوام مهاجرند که وارد اروپا شدند.
فرانكها و گلها فرانسه را ساختند؛ انگلها و ساکسونها مهاجراني هستند که به
انگلستان رفتند و انگلستان را ساختند؛ ژرمنها هستند که آلمان و اتريش را ساختند
(يك مقداري از آن را) .همه تمدنهاي امروز غربي متعلق به اين اقوام مهاجري است
که وارد اروپا شدند.
در يك سلسله ديگر در تمدنها ،تمدن فلسطين است؛ سرزمين فلسطين که اول
قومي به نام پالستن يا پالستين (Palestineيا ) Palestinوارد آن ميشود و قوم بومي
را از آنجا ميراند و تمدن فلسطيني ميسازد و بعد قوم مهاجر ديگري که يهوديها باشند
وارد سرزمين فلسطين ميشوند و سالهاي متمادي بين يهودي (اسرائيلي) و فلسطينيها
جنگ ميباشد تا اينكه يهود بر آنجا مستقر ميشود و فرهنگ وتمدن و مذهب
درخشان خودش را در دنيا و تاريخ عرضه ميکند .تاريخ قوم سامي سرشار از مهاجرت
است ،و اين يكي از چند کهنهترين تمدنها و فرهنگها تاريخ بشري است و به عقيده
بسياري از مورخين ،کهنهترين و قديميترين فرهنگ و تمدن معنوي در تاريخ بشر
است (قوم سامي بعد منشعب به عربي و عبري ميشود) .مهاجرتهاي پي در پي اين
قوم بين بين النهرين و مصر و شمال عربستان در زندگي حضرت ابراهيم کامالً مشخص
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است .زندگي حضرت ابراهيم ،که يك مهاجر بزرگي در تاريخ و شايد بزرگترين
مهاجر تاريخ بشر است و براي همين است که بزرگترين پايه گذار توحيد در تاريخ بشر
است و بزرگترين سهم را در تشكيل تمدنهاي بسيار کهن مثل تمدن «اور» يا تمدنهاي
شمال خليج فارس که به عنوان تمدنهاي چشمه (سرچشمه) معروف است ،دارد ،از
نظر فرهنگ و تمدن معنوي همه نشان ميدهد که اين فرهنگ عظيم آرامي و فرهنگ
عظيم سامي همه معلول مهاجرت است و اين قوم پرتالش و پرجنبش دائماً در حال
حرکت و مهاجرت است و حضرت ابراهيم و زندگي اونشان دهنده زندگي پرتالش و
دائماً در حرکت و در هجرت جامعه و رهبري جامعه اوست .

نقش «مهاجرت صليبي» و نهضت جهانگردي
در دگرگوني جامعه غربي قرون وسطايي
تمدن اروپايي کنوني داراي خصوصيتي است که براي کسي که اين مسئله را
تحقيق ميکند بينهايت شورانگيز است .هر کس هر طرز تفكري داشته باشد ،بيشك
نميتواند انكار کند که جنگهاي صليبي و اکتشافات جغرافيايي و همچنين
جهانگردي ،نهضت اکتشافات ،جغرافيا و نهضت جهانگردي در قرون  14و  15در اروپا
عوامل اساسي تغيير طرز تفكر يا تكان خوردن ديوارههاي راکد و منجمد جامعه غربي
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بود .بنابراين علت تحوالت اجتماعي را ،هر چه بگيريم ،شك نميتوانيم داشته باشيم
که تا جامعه تغيير نكند ،تكان نخورد ،بنيادش و روابط اجتماعياش عوض نشود ،طرز
تفكر مردم تغيير نكند ،اين جامعه و اين مردم شايستگي سازندگي جامعه ،فرهنگ و
تمدن نو را ندارند همه معتقدند که عامل اساسي اين ،يكي جنگهاي صليبي است که در
اثر آن تماس با جامعه اسالمي ،که آن وقت تمدن بسيار درخشان جهاني داشت و تنها
جاي متمدن جهان به معني واقعي کلمه بود( ،صورت گرفت) و دوم نهضت جهانگردي
و اکتشافات جغرافيايي در قرون  14و  :15در قرون  14و 15يك مرتبه يك جهش
عمومي ازطرف جهانگردان ،جغرافي دانان و حتي ماجراجويان و اقتصاددانان و سياست
مداران در اروپا به وجود آمد که شرق و غرب عالم را بگردند و راههاي تازه را بجوييد
وسرزمينهاي تازه را کشف کنند .اين را ميگويند نهضت جهانگردي يااکتشافات
جغرافيايي در قرون  14و 15؛ و حوالي اين قرون را دوره اکتشافات جغرافيايي و
جهانگردي ،و به تعبير ما «دوره مهاجرت» ،مينامند .اما جنگهاي صليبي هم خودش
يك عامل هجرتي (عامل مهاجرتي) است .1جنگهاي صليبي که عبارت است از

 . 1مسلماً بسيار اتفاق افتاده که يك قوم وحشى سالهاى بسيار با يك جامعه متمدن بسيار بزرگ در حال جنگ بوده ،اما
تمدن را از او نگرفته :اقوام عرب در دوره ساسانيان و پيش از ساسانيان (اشكانيان) ،هميشه به سرزمينهاى متمدن و جامعه
متمدن ايرانى مى تاختند و هيچ وقت از ايران تمدن نگرفتند ،تا اسالم آمد و مغز را عوض کرد و بعد متمدن شدند .بنابراين
در اثر جنگ يا تصادم يا تماس ،تمدن رسوخ نمى کند بايد سرزمين مساعد گيرندگى و سازندگى باشد.
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جنگ مسيحيها با مسلمانها ،که آن موقع مسيحيها در دوره انحطاط و عقب ماندگي
بودند و جامعه اسالمي در نهايت شكوفايي تمدن و هنر و انديشه و فكر بود ،در حدود
دو قرن طول کشيد .اما اين جنگهاي صليبي يك خصوصيت ويژهاي دارد که کمتر
بدان توجه ميشود و به خاطر همان خصوصيت ويژهاش است که عامل انتقال و حامل
تمدن عظيم شرق اسالمي به غرب مسيحي است وآن صفت مهاجرتي بودن جنگهاي
صليبي است .جنگها معموالً يك عده داوطلب با اجباري ،نظاميان و يك ارتش
خاصي دارد که عده مشخص حرفهاي ،براي جنگيدن مسلح ،و داراي وضع و روابط
خاصي هستند .اينها از يك جامعه حرکت ميکنند و به طرف دشمن ميروند و در
مسير راه در يك جبهه باز و در يك صحرا ،در يك نقطه استراتژيك با دشمن مالقات
ميکنند ومي جنگند و پيروز ميشوند يا شكست ميخورند و بعد برمي گردند .اين نوع
جنگ به عنوان عامل تام و يا عامل بسيار مؤثر در انتقال تمدن از يك طرف جبهه به
طرف ديگر جبهه نيست .اما جنگهاي صليبي اين حالت را نداشت .روحانيون مسيحي،
کشيشان و اسقفها به بهانه بسته شدن راه زيارت بيت المقدس فرياد کردند که بيت
المقدس ،سرزمين مقدس ما اورشليم ،به دست مسلمانان افتاده و آنها نميگذارند که ما
آنجا برويم و زيارت کنيم و ما بايد براي باز کردن راه زيارت و نجات سرزمينهاي
مذهبي از دست مسلمانها جهاد کنيم .حكم جهاد را اينها دادند و شواليهها و فئودالها
به خاطر مصالح سياسي و اقتصادي خود راه افتاد .توده معصوم بيچاره هم طعمه اين
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فرمانها شد و به عنوان يك جنگ مذهبي هجوم آورد .براي توده به خاطر مسيح و
براي آنها به خاطر راه ابريشم و راه ادويه! به هر حال حمله کردند .اينها آمدند ،و
بعضيها تمام عمر و بعضيها در دو يا سه يا چهار نسل در فلسطين و در سوريه و در
آسيايي صغير ماندند .از سيسيل ،از ايتاليا ،از نواحي جنوب و جنوب شرقي اروپا و
مشرق اروپا آمدند و در سرزمينهاي اسالمي ماندگار شدند و زندگي را شروع کردند
و تمام عمر را يا نيمي از عمر را و بعضيها چند نسل در آنجا ماندند ،و نسل دوم و سوم
و چهارم آن جنگجوي صليبي بود که به مغرب برگشت .يكي ،اين حالت خصوصي
جنگهاي صليبي است که با جنگهاي ديگر فرق ميکند :يك جنگاور نيست که برود
در صحنه بجنگد ،رفته آنجا در سرزمين دشمن نشسته و زندگي کرده است .دوم اينكه
کساني که براي حمله به مسلمانها در جنگهاي صليبي شرکت کردند ،افراد خاص
نخبه براي جنگ نبودند؛ مردم کوچه و بازار و عامي و معلم و کاسب و تاجر ـ از همه
فرقهها و از همه طرز تفكرها و تيپها وگروههاي اجتماعي ،و تقريباً همه تيپهاي ساده
و عادي متن مردم اروپايي و مسيحي ـ حرکت کردند و به جامعه اسالمي آمدند و بعد
از جنگ و فتح نشستند و با توده مردم کوچه و بازار و مدرسه و کارخانه و مزرعه
مسلمانان آشنا شدند ،مرابطه کردند ،با ايشان در هم آميختند ،با طرز تفكر آنها آشنا
شدند ،روابط اجتماعي را يافتند ،با وضع زندگيشان ،رابطه آنها با حكومتشان ،با
روحانيونشان ،با خودشان ،و طبقات اجتماعي و وضع مذهبي و مراسم ديني و عقايد
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

525

هجرت و تمدن

مذهبي ـ با همه اينها ـ آشنا شدند و بعد به غرب بازگشتند و اين رفت و آمد دائماً وجود
داشت .و اين بود که بسياري از رسوم ،عادات ،عقايد و روابط اجتماعي ،مد زندگي و
طرز تفكر مردم متمدن مسلمان به وسيله جنگهاي صليبي بلكه به خاطر هجرت
صليبي! بنابراين جنگهاي صليبي شايد اصطالحي باشد که کمتر در اين مورد معني
بدهد و بهتر از نظر حقيقت بايد گفت هجرت صليبي :مردمي دست به يك مهاجرت
زدند و از چارچوبهاي منجمد و منحط قرون وسطايي خودشان کنده شدند و به
سرزمين تازه آمدند و همه چيز را تازه يافتند و دنيا را دوبرابر ديدند و دين ديگري
درخشانتر از دين خودشان ديدند و مردمي متمدنتر از مردم خودشان ديدند و زندگي
بهتر و سرزمين بهتر و شكل ديگر زندگي ،و به کلي انديشه ،مغز ،عقيده ،طرز فكر،
گرايش و بينش ـ همه چيز ـ عوض شد و وقتي که برگشتند ،اولين کارشان اعتراض به
کليسا بود و اين اعتراض را بعد از مهاجرت صليبي پيدا کردند .اولين کارشان حمله به
فئوداليسم بود ،و ويران کردن فئوداليسم در اروپا ،بعد از جنگهاي صليبي است ،به
خاطر اينكه در شرق اسالمي تمرکز و مرکزيت اجتماعي ديدند .و اولين حمله آنها به
مرکزيت فكري و تعصب مذهبي بود ،که در جامعه اسالمي آزادي فكري و آزادي
مذهبي ديدند و عدم تعصب جاهالنه و مرکزيت انديشه و عقل ،و بنابراين به مرکزيت
پاپي حمله کردند و کليسا را متزلزل کردند ،و يكي از چيزهايي که از مسلمانان
گرفتند ،تغيير و فرو ريختن همه آن چارچوبها و قالبهاي فكريشان بود که همه
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متالشي شد .چون اين به آسياي صغير مهاجرت کرده و جامعه اسالمي و تمدن عظيم و
گونه ديگر را ديده و حاال که بر ميگردد طرز تفكرش ،بينشش ،طرز زندگياش،
سليقهاش و عقايدش عوض شده؛ ميخواهد عوض کند ،تغيير دهد؛ به مقدسترين
چيزهايي که اليتغير ميديد حمله ميبَرَد ،به کليسايي که جاي خدا مييافت حمله
ميبَرَد ،به پاپي که او را نماينده و فرستاده مسيح ميديد حمله ميبَرَد ،به همه مراسم
منحط و پوسيده اجتماعي که قبالً به عنوان روابط اليزال و غير قابل تغيير نگاه ميکرد
حمله ميبَرَد و به هم ميريزد .اين آدم است که ميتواند جامعه متمدن بسازد و قرون
وسطي را فرو بريزد ،و فرو هم ريخت و بينش تازه پيدا کرد و دنيا راگسترده ديد .
دنياي قرون وسطي در اروپا از طرف مشرق بسته بود و در ونيز و ژنوا (دو بندر
ايتاليا) ،از مغرب و شمال به ليسبون پايتخت پرتقال .از آن طرف ميگفتند به درياي
ظلمات ميپيوندد و از اين طرف به شرق يعني به سرزمين افسانه که هيچ در آن نيست و
آدمهاي ديگر و وضع ديگر و يك چيز مبهم .بعد از جنگهاي صليبي از هر دو طرف
ديواره اروپا فرو ريخت و دنياي در نظرشان چند برابر شد ،اتفاقاً ،چنان که چند سال
پيش يك تحقيق کوچك کردم ،در کتاب «نزهت المشتاق في خرق االفاق» کامالً به
روشنايي و صراحت ميگويد :در قرن  ،13دوازده تن از مسلمانان شمال آفريقا از
ليسبون (پايتخت پرتقال) که در دست تمدن مغرب مسلمان آن زمان بوده حرکت
ميکنند و قبل از کريستف کلمب به سواحل هند شرقي (يعني آمريكا) وارد ميشوند.
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خاطراتي که آنها نقل ميکنند ،از همه جهت شبيه خاطراتي است که کريستف کلمب
و آمريكو وسپوس در سفرهاي خودشان نقل ميکردند .حتي از جزيره قناري که همان
جزاير کاناري امروز است ،نقل ميکنند که ما در آن جزيره گرسنه بوديم ،يك بز
وحشي را شكار کرديم ،با چه زحمتي پوست کنديم ،غذا ساختيم ،و خورديم ،تلخ و
زهرآگين بود و بعد سفارش ميکند که نخوريد .عين همين حكايت را کريستف
کلمب ميگويد ،که در سفر خودش به همين جزيره کاناري وارد ميشود ،و همين
مسئله را ،که گوشت گوسفندان آنجا خوردني نيست ،مطرح ميکند و بعد نمونههاي
فراوان کريستف کلمب بعد از اينكه به سواحل شرقي آمريكا ميرسد .ميگويد که در
آثار هنري سرخ پوستان سواحل هندي (يعني سواحل شرقي آمريكا) و چيزهايي که
ميبافند (لباس و غيره) ،آثار هنر دستباف بربرهاي مسلمان شمال آفريقا را ديدند ،و
حتي کلمات و اصطالحات فني را در زبان سرخ پوستان يافتند که درست کلمات و
اصطالحات فني بربرها و يا عربهاي شمال آفريقاست؛ واين نشان ميدهد که قبل از
کريستف کلمب مسلمانان از طرف مغرب و شمال ،آن ديواره غرب را شكافته بودند.
اما افسوس که تمدن متوقف شد و دنباله اين کار گرفته نشد و همه کوششها بينتيجه
ماند .بال فاصله بعد از جنگهاي صليبي يك مسئله جالب را در تاريخ اروپا ميخوانيم
و و آن اين است که بعد از جنگهاي صليبي نهضت اکتشافات جغرافيايي و جهانگردي
در اروپا شروع ميشود :آمريكا در همين دوره کشف ميشود؛ آفريقا به وسيله
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هيئتهاي جهانگردان پياپي کشف ميشود؛ تمام نقاط آسيا تا چين ،آسياي دور،
آسياي مرکزي ،ايران ،هند ،همه آفريقا زير پاي هيئتهاي مسافر و مهاجر و جهانگردان
اروپايي روشن و کشف ميشود .ادبيات اروپا و تمام افكار مردم اروپاي غربي و
مرکزي و اروپايي شرقي ،که هميشه قبالً دور از هم مينشستند راجع به مسائل جن و
پري و داستانهاي گذشتگان و اوراد و امثال اينها صحبت ميکردند (اين تاريخي است
که خودشان مينگارند) ،در قرون  14و  ،15يعني دروه جهانگردي و اندکي بعد از اين
دوره ،به ادبيات خاص جهانگردي و جغرافيايي تبديل ميشود .ادبيات خاص
جهانگردي و جغرافيايي عبارت از داستانها ،قصهها ،شعرها و حكاياتي بود که
جهانگرداني که به آفريقا ،شرق دور ،شرق ميانه و خاور نزديك و آمريكا ميرفتند و
برمي گشتند ،نقل ميکردند و مردم اروپا هم هموراه سرگرمي و تفنن فكريشان عبارت
از نقل حكايات و داستانهاي مربوط به ملتها و مذاهب و جامعهها و تمدنها ديگر بود.
اين است که دو عامل :يكي عامل اکتشافات جغرافيايي ،يكي هم عامل جنگهاي صليبي
(عامل جنگهاي صليبي مانند عامل اولي مهاجرتي است ،يعني هر دو مهاجرت است)،
به عنوان بزرگترين علت براي تغيير طرز تفكر و بهم ريختن روابط کهنه و باز شدن
جمود فكري قرون وسطايي اروپا ـ به اين عنوان ـ شناخته شده است .
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نتيجهاي که ميخواهم بگيرم اين است که اوالً مهاجرت و تمدن دو کلمهاي است
که در تاريخ همواره با هم تكرار ميشود .دوم اينكه تمدن 1پديدهاي است که همواره
بالفاصله بعد از مهاجرت در يك قوم به وجود ميآيد .سوم اينكه اولين تمدن (تمدن
کرومانيون ها) در غرب به وسيله مهاجران آسيايي ايجادشده است ،و تمام تمدنهاي
 34گانه يا  39گانه بشري که تاکنون شناخته شده ،همه متعاقب يك مهاجرت است ،و
هيچ تمدني که در پشتش هجرت را نداشته وجود ندارد .ديگر اينكه آخرين تمدن هم
که تمدن آمريكا باشد ،تمدن مهاجران اروپايي است ،و اين مهاجران عبارت از
آدمكشان ،قلدرها ،محكومين به اعدام و از پستترين و رذلترين عناصر ماجراجو و
ثروتمندان اروپايي و صادرکنندگان برده بودند .اين عوامل از اروپا به آمريكا رفتند
واين رفتن از اروپا به آمريكا اينها را تبديل به عناصر سازنده يكي از بزرگترين و
درخشانترين تمدنها ـ الاقل از نظر ظاهري و مادي سنگينترين تمدن امروز ـ کرده
است .اين آخرين تمدن به روشني و بدون شك ساخته مهاجران است .و همين
ماجراجويان اگر دست به چنين مهاجرتي نميزدند در اروپا تبديل به عناصر موذي

 . 1تمدن ب ه معنى اعم را مى گويم :مذهب بزرگ تازه ،فرهنگ و عده اى از نويسندگان و شعرا و فالسفه و نوابغ تازه و
يك رسالت بزرگ تازه ،يك کشفيات تازه يا جامعه بزرگ و رشد و ترقى زندگى مادى معنويت و ماديت ،هر دو
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منحط و خراب کننده تمدن ميشدند ،در صورتي که همين عناصر هستند که بعد
درآمريكا تبديل به عناصر مثبت و سازنده تمدن شدند .
اصل ديگر اينكه نژاد باهوش و بيهوش معنا ندارد ،که چون مثالً اين نژاد باهوش
بوده ،تمدن ساز بوده ،اگر نژاد آريايي چون باهوش بوده تمدن ساز بوده و يا نژاد سامي
چون مستعد و باهوش بوده تمدن ساز بوده ،چرا در سرزمين خودشان کوچكترين اثري
از تمدن ندارند؟ نه آريايي ،نه سامي ،نه غرب ،نه يهود ،نه هيچ قوم ديگر نيست که در
سرزمين خودش دست به تمدن ،مذهب و اجتماع بزرگ متمدني که در تاريخ الاقل
يادش يا نامش بماند زده باشد .يعني اينكه اين يك اصل بزرگ است که هرگز هيچ
قوم بومياي در سرزمين بومياش تمدن نساخته است .اگر بگوييد که «درست است که
اين قوم ،درسرزمين خودش تمدن نساخته؛ اين (بدان خاطر است) که چون وسيله تمدن
و زندگي بهتر نداشته و يا سرزمينش از لحاظ جغرافيايي آباد نبوده ،نتوانسته متمدن
بشود و تمدن بسازد ،ولي به سرزمين جديد که آمد ،چون سرزمين ايران برکت داشت
و سرزمين هند برکت خيز و آمريكا حاصلخيز بود و يا يونان آماده زندگي پررفاه و
آسوده بود و سرزمين ايجاب چنين تمدني ميکرد ،توانست تمدن بسازد» ،ميگويم،
برعكس ،قبل از اينكه اين اقوام مهاجر وارد اين سرزمينها بشوند ،همه اين سرزمينهاي
آباد انسان داشته و انسان نشين بوده است .در ايران قبل از اينكه آرياييها بيايند
بوميهاي ايراني زندگي ميکردند ،و در هند دراويديها زندگي ميکردند و االن هم
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هستند و به عنوان نجس معروفند و يك ششم ملت هند را ميسازند و با اينكه اينهاسه
هزار سال است که کوبيده و تحقير ميشوند و نجس خوانده ميشوند ،اکنون
جمعيتشان يك ششم ملت هند است؛ اينان هيچ اثري از خودشان به نام تمدن نساختند.
و اين مهاجرين بودند که به هند آمدند و توانستند از سرزمين هند استفاده کنند .اگر
آريايي باهوش است ،چرا هيچ يك از اقوام آريايي ـ چه ايرانيها ،چه هنديها و چه
يونانيها ،هيچ کدام ـ در سرزمين خودشان قبل از اينكه دست به مهاجرت بزنند
کوچكترين اثري از تمدن نداشتند؟ اگر سرزمين تمدن را ايجاب ميکرد چرا بوميان
آن سرزمين قبل از اينكه مهاجرين به آن سرزمين بيايند دست به هيچ تمدني و الاقل
زندگي مادي پرشكوهي نزدند؟و چرا قومي که همواره در سرزمينش وحشي است ،از
سرزمينش که حرکت ميکند و به مهاجرت دست ميزند و به يك سرزميني که بومي
در آن زندگي ميکرده (و هرگز نتوانسته از آن سرزمين براي ساختن يك جامعه
بزرگ و متمدن استفاده بكند) ميرود و دست به ساختن يك جامعه بزرگ و متمدن
ميزند؟ بنابراين نه عامل نژادي و نه عامل جغرافيايي هيچ کدام مطرح نيست .زيرا در
هيچ جا نميبينيم که قوم باهوش نابغهاي پيش از مهاجرت و بدن مهاجرت پيدا شود و
درسرزمينش دست به ساختن تمدن زده باشد .و برعكس هيچ قومي در پربرکتترين و
حاصلخيزترين سرزمينها نبوده که به خاطر استعداد سرزمين و عوامل جغرافيايي دست
به ساختن جامعهاي متمدن زده باشد .از آغاز اين عينيت تاريخ است (استدالل نكردم،
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علت اجتماعي را نگفتم ،فقط واقعيت را گفتم) ،و آن اينكه :تاريخ بشر عبارت است از
تاريخ تحوالت اجتماعي بر اساس ايجاد تمدنهاي متكامل و نوتري بر روي قبرستان
تمدنهاي منحط و پير .و بدين ترتيب است که تاريخ همواره ازآغاز بدويت شروع
شده و به طرف تكامل تمدني ميرود؛ حاال گاهي وجهه معنوياش ضعيفتر و وجهه
مادياش قويتر و گاه برعكس ،ولي در مسير کلي بشر رو به تكامل رفته است .اين
تكامل به اين صورت بوده که لحظه به لحظه (هر لحظه تمدني يا لحظه اجتماعي را
ميگويم) و دوره به دوره ،هر جامعهاي که منحط ميشده و ديگر (توانايي) تغيير و
خلق و ساختن را از دست ميداده ،تمدن و فرهنگ و مذهب و طرز تفكر تازهاي بر اين
اساس ساخته ميشده است .و اين تمدن تازه عبارت از ميراث تمدن گذشته بوده است
به اضافه آنچه خودشان بر آن ميافزايند .اما عامل چنين تحول و موتور و نيرويي که
انسان راکد را تبديل به انسان متحرك ميکند ،انسان مقلد منحط و بيابتكار را تبديل به
انسان مبتكر و متغير و متحرك و خالق و سازنده ميکند ،جامعه راکد را تبديل به
جامعه باز و رو به تكامل ميکند و بعد طرز تفكر يكنواخت قالبي منحط در سنتهاي
کهنه و قالبهاي موروثي را تبديل به يك فكر وقاد خالق سازنده ميکند ،يعني انسان
را تبديل به عامل سازنده تمدن ميکند ،مهاجرت است .همه تمدنهاي بشري زاييده
عمل مهاجرت است .همه انديشهها و فرهنگها و بينشها وحرکتها و نهضتهاي نو
مال انسان مهاجر است زيرا مهاجرت عبارت از عملي است که انسان را به قدري
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نيرومند ميکند که ميتواند همه بندهايي که او را و روح و انديشهاش را به زمين بسته
پاره کند .مهاجرت آزاد کننده و سازنده انسان است و به گونهاي که بتواند سازنده
تمدن باشد .
***
ديشب عرض کردم که در موقعي که سيره پيغمبر اسالم را براي نوشتن مقاله «از
هجرت تا وفات» ،در اولين نشريه مؤسسه ارشاد ،مطالعه ميکردم ،به يك مسئله تازه
برخوردم و آن اينكه هجرت ،برخالف آنچه که در اذهان معموالً مطرح است ،تنها
عبارت نيست از واقعهاي در زندگي پيغمبر اسالم؛ يعني وقتي که صحبت ازهجرت در
قرآن و در اسالم ميشود ،مقصود تنها خبر از حادثه هجرت پيغمبر اسالم از مكه به
مدينه نيست ،بلكه هجرت ،چنان که از متن آيات مربوط به هجرت برمي آيد ،يك
اصل کلي اسالمي است در رديف ايمان وجهاد ،و مخاطب آن همه انسانهايي هستند
که به حقيقت پي بردند و به ايمان رسيدند و رسالت اصالح جامعهشان و يا رهايي
خودشان را در خود احساس ميکنند .يكي از وظايف انسان ،انساني که مسلمان است،
مهاجرت است درشرايط خاصي که آن را ايجاب ميکند .بنابراين مهاجرت پيغمبر
اسالم و يارانش ازمكه به مدينه يكي از مصداقهاي اصل مهاجرت در مكتب اعتقادي
اسالم است و مهاجرت يك حكم کلي اعتقادي است و يك رسالت اجتماعي است
براي انسانهايي ك مسئوليت اجتماعي و يا مسئوليت فردي انساني را در خود احساس
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ميکنند و بر اساس يك مكتب اعتقادي حق ،اين مسئوليت را بايد انجام دهند .و گفتم
که براساس اين معنايي که به ذهنم آمد ،از مطالعه قلمرو وسيع هجرت در قرآن ،و
همچنين ستايشهاي عظيم و بيان آثار غير عادي هجرت ،آن چنان که در قرآن مطرح
است و عظمتي که صفت مهاجر در بينش اسالمي دارد ،من متوجه تاريخ شدم که ببينم
در تاريخ انسان ،مهاجرت چه نقشي را داراست و چنان که ديشب گفتم به اين اصل پي
بردم که «مهاجرت موتور تحرك تاريخ انسان است» .مهاجرت عامل نابود کننده
سنتهاي منجمد ،جامعههاي منحط و روحهاي بسته ست و مهاجرت عامل خالقيت
روحي و سازندگي انساني و تحرك اجتماعي در تاريخ بشر است و مهاجرت انسان
راکد را تبديل به انسان متحرك و انسان ناشايست دربند محيط را تبديل به انسان
سازنده محيط ميکند و به هر حال مهاجرت همواره با تمدن درتاريخ تكرار ميشود ،به
اين صورت که در سرگذشت همه اقوام بشر چنين آمده است که اول قوم وحشي
دست به مهاجرت ميزده و پس از مهاجرت تمدن تازه ،جامعه مقتدر ،فرهنگ نو و
مكتب و مذهب فكري ،هنري ،ادبي و فلسفي نو بنياد ميکرده است .بنابراين ،در يك
عبارت ،مهاجرت عاملي است که اقوام وحشي در تاريخ بشر را تبديل به اقوام متمدن
يا انسان تمدنساز و فرهنگساز کرده و نشانههايش اينكه  34يا  39نوع تمدن که در
تاريخ انسان از  55هزار سال پيش تاکنون يعني تا تمدن آمريكا ميشناسيم ـ همه اين
تمدنها ـ متعلق به اقوام و نژادهاي مهاجر است .و اولين تمدن ،تمدن مهاجران آسيايي
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است که در  25هزار سال پيش به اروپا رفته و اولين نوع انسان امروزين هستند که انسان
نما و يا حيوان انساني نمايي را که در  55هزار سال پيش در اروپا ميزيسته (نئاندرتال)
و ازنظر رشد فكري و مغزي انساني بين نوع ما و نوع ميمون بوده است ،از صحنه تاريخ
عقب راندهاند و تمدن درخشاني ،به نسبت زمان ،آغاز کردهاند ،واين ،اولين اثر تمدن
در سرگذشت انسان است .بنابراين نخستين تمدن متعلق به مهاجرين است و در طول
تاريخ همه تمدنهايي که متوالياً آمده و يا در موازات هم رشد کردهاند ،بدون استثنا
متعلق به مهاجرين است و آخرين تمدن هم که تمدن در قاره جديد است منحصراً
تمدن مهاجرتي است .بنابراين مهاجرت انسان راکد را تبديل به انسان متحرك ،انسان
در بند محيط اجتماعي و سنتي و طبيعي را تبديل به انسان آزاد سازنده محيط ،تغيير
دهنده شرايط زندگياش و مسلط بر طبيعت ،و به عبارت ديگر سازنده تمدن ،ميکند و
مهاجرت عامل حرکت در طول تاريخ بشر است .
***
اسالم ،مكتبي با زيربناي عيني و روبناي معنوي
امشب ميخواهم به دو مسئله بپردازم که به عنوان نتيجه گيري بحث شب پيش است
که طرح کردم :اول اينكه چرا ديشب فقط از قول تاريخ نقل کردم؛ يعني عينيت مسئله
را در سرگذشت انسان بحث کردم که چنين هست؛ يعني واقعاً همواره مهاجرت با
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تمدن توأم است و واقعاً همه تمدنها ساخته هجرت است .اما چرا و چگونه مهاجرت
انسان را چنين تغيير و تكامل ميدهد و چگونه محيط راکد و بسته در اثر مهاجرت
تبديل به جامعه باز و متحرك و متكامل ميشود و اين عمل چه اثري در ذهن
ميگذارد؛ مسئلهاي که خيلي جالب است اين است که برخالف بسياري از جامعه
شناسان و مورخان فلسفه تاريخ و انسان شناسان و دانشمندان تمدن شناس ،که تكيه به
مسائل ذهني ،ايده آليستي ،استداللي يا فكري يا عقلي ميکنند ،اسالم تكيه بر مهاجرت
که يك عمل عيني ،واقعي و رئاليستي است ميکند؛ يعني عامل حرکت جامعه را يك
عامل ذهني نميداند ،بلكه يك عالم عيني ،واقع گرا و رئاليستي به شمار آورده که
مهاجرت عبارت است از حرکت انسان به روي خاك ،و اين حرکت ذهني نيست بلكه
يك حرکت عيني ،اين جهاني و کامالً خارجي است ،و ارزش اين طرح از نظر علوم
جديد در انسانشناسي کامالً پيداست ،براي اينكه غالباً اکثر جامعه شناسان و مورخان
دنبال عوامل عيني و تأثير آن روي انسان ميگردند و مهاجرت يك عمل عيني است و
اين عمل عيني مادي است که تبديل به يك اثر ذهني معنوي و يك تكامل بزرگ
اخالقي ميشود و اين باز نمونه ديگري از طرز تفكر اسالمي است که نه ايده آليستي
است ،برخالف همه مذاهب ،و نه ماترياليستي مطلق ،و برخالف فالسفهاي که از زمان
يونان و حتي پيش از آن درهند بودهاند تا قرن نوزدهم و بيستم؛ بلكه مكتبي است که
زيربناي عيني اين جهان و روبناي معنوي اخالقي؛ يعني مكتبي است که آخرت زيربناي
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زندگي اين جهاني نيست؛ دنيا ،زندگي اين جهاني ،عينيت ،واقعيت ،زندگي واقعي
بشر ،و همين بشر عيني و روابط عيني اجتماعي بشر ،مبناي زندگي است ،يعني زندگي
دنيا مبنا و مقدم و اصل است و آخرت انعكاسي از عمل انسان در زندگي اين دنياست و
به هر حال «دنيا مزرعه آخرت است»؛ و معنويتي هست که اسالم ميکوشد تا انسان،
براي رسيدن به آن معنويت ايده آل ومافوق طبيعي و مافوق مادي ،ازطريق سالم ماديت
بگذرد؛ از طريق فقر ،جهل ،ضعف اجتماع ،ضعف زندگي و ضعف بدن ،راه به
معنويت اسالمي نيست؛ رسيدن به معنويت اسالمي ،به ايده آليسم اسالمي ،و به
ماوراءالطبيعه اسالمي و به سعادت انسانياي که اسالم ميخواهد ،از راه رشد زندگي
مادي اجتماعي مسير است؛ زيرا آنجا که فقر هست ،جهل هم هست (صحبت فرد
نيست ،بلكه صحبت جامعه است) و آنجا که ضعف هست ،زبوني اخالقي هم هست.
بنابراين راه به طرف کمال معنوي در اسالم فقط و فقط از طريق کمال مادي ميسر است
و از طريق ديگر پيراهه است و تخيالتي است به نام معنويت .نمونهاش مهاجرت که
يك بينش عيني واقع گرايانه اين جهاني است و يك عمل مادي واين جهاني است؛ اما
از اين طريق انسان به يك انسان متعالي تبديل ميشود و به آن قله معنويت و اخالق
روحاني نزديك ميشود؛ آن هم مهاجرت بر روي زمين ،يعني تغيير شرايط عينيِ مادي
منحط زندگي مادي .اهميت فراواني که در اسالم به مهاجرت داده شده عرض خواهم
کرد .
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***
تأثير مهاجرت در جهانبيني انسان
اما چرا مهاجرت انسان را چنين دگرگون ميکند؟ بايد در اينجا مسئلهاي راکه
امروز نخستين سنگ زير بناي هر تفكر و هر مكتب و هر انسانشناسي است طرح کنم و
آن مسئله جهانبيني است .جهانبيني عبارت است از کيفيت و صورتي که در ذهن ما از
جهان خارج وجود دارد .خارج عبارت است از هر چه و هر که در بيرون از «من» به سر
ميبرد :زندگي ديگران ،جامعهها ،نژادها ،عالم حيوانات و گياهان ،زمين ،آسمان و
ستارگان و همه عالم طبيعت «جهان» است ،و کيفيت ديدن اين جهان« ،جهانبيني»
است .مگر هر کس اين جهان مادي را به گونهاي ميبيند؟ آري .برخالف آنچه که اول
به ذهن ميرسد عالم مادي و حتي اشياء و حتي رنگها را هر کسي جوري ميبيند و هر
طبقهاي به گونهاي تلقي ميکند ،و حتي اندازههاي مادي در چشم سر ،در همين چشم
«مادي بين» و «رنگ و شكل بين» انسان به نسبت تفاوتهاي افراد انساني از نظر وضع
محيطشان و وضع اجتماعشان متفاوت است ،يعني کسي که به طبقه فقير و يا غني وابسته
است دنيا را طوري ديگر ميبيند و کسي که داراي يك رشد فكري و عاطفي و ذهني
است دنيا را طوري ديگر ميبيند و هر کسي که داراي يك رشد عقلي و علمي و
فلسفي است دنيا را جوري ديگر؛ و حتي بعضيها معتقدند که نژادهاي گوناگون
انساني ،رنگها را هر کدام به گونهاي ميبيند؛ مثالً رنگ کبود را يك نژاد بيشتر سبز
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ميبيندو نژاد ديگر بيشتر آبي .اگر چه بحث نژادي براي ما مطرح نيست ،اما يك
واقعيت هست و آن اينكه شرايط تربيتي ما ،شرايط زندگي مادي و اجتماعي ما ،نه تنها
در کيفيت روحي و احساسي ما بلكه بر حواس مادي ما نيز اثر ميگذارد .
يك آزمايش معروف در روانشناسي گروهها ،تيپها وطبقات اجتماعي هست؛ البته
مثالها فراوان است ،اما يك مثال خيلي سادهتر که شايد براي هر کس هم تجربه
کردنش آسان باشد ،اين است که يك صحفه مقوايي انتخاب کنيد؛ به اندازه هر سكه
پولي که بين ما و در پول ما رايج است ،يك سوراخ روي صفحه مقوايي تعبيه کنيد،
مثالً يك سوراخ به اندازه يك دهشاهي ،يك ريالي ،دو ريالي ،پنج ريالي ،حالي
کودك را که از خانواده فقير است و يك کودك که از خانواده ثروتمند است،
انتخاب 1کنيد و به هر يك از آنها بگوييد که يكي از آن سكهها را بردارد و با چشمش
آن سوراخي را که به اندازه آن سكه روي اين صفحه مقوا است بيابد و سكه را توي
آن سوراخ رد کند .بنابراين آنجا فقط چشم کار ميکند و موضوعش هم اندازه هندسي
و مادي است ،مسئله خيالي و ادبي و احساسي هم در کار نيست؛ (ولي) معموالً اشتباه
ميکنند ،اما اشتباهات اين دو بچه برعكس و نقيض هم است :بچه ثروتمند که سكهاي

 . 1معلمين مدارس مى توانند چنين انتخابى بكنند.
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بر ميدارد و توي دستش ميگذارد و با انگشتش لمس ميکند و در آن حال با چشمش
روي صفحه مقوا دنبال آن سوراخي که اندازه آن سكه است ميگردد ،معموالً
«اشتباهاً» سوراخ سكه کوچكتر را انتخاب ميکند و بعد از اين سكه را رويش
ميگذارد ،ميبيند که اين سكه مال سوراخ پايين است؛ يعني  5ريالي را که بر ميدارد
اشتباهاً ميخواهد آن را توي سوراخ  3ريالي بگذارد و يا  3ريالي را که برمي دارد
روي سوراخ يك ريالي ميگذارد .بچه فقير اشتباهاتش برعكس است 3 :ريالي را که
بر ميدارد ،در آن حالي که توي انگشتش است و اين سوراخها را نگاه ميکند،
اشباهش به اين صورت است که سوراخ سكه  5ريالي را انتخاب ميکند و ميخواهد
اين سكه را از آنجا رد کند .هميشه اشتباهات اين دو نفر از نظر چشمشان متناقض با هم
است؛ چرا؟ ثروت و رفاه يك حالت روحي است ،اما دراندازههاي مادي ،به وسيله
چشم مادي بين ،اثر ميگذارد .آن وقتي که کودك ثروتمند  5ريالي را برمي دارد،
ارزش واقعي اين  5ريال در ذهن و روح او اندك است ،و چون اندك است ،ارزش
معنوي ،قدرت خريدو تأثيرش روي زندگي او کم است .بنابراين اندازه اين سكه 5
ريالي را هم کوچك ميبيند و با انگشتش لمس ميکند و اين حقارت که روح او در
اين سكه  5ريالي ميبيند ،تبديل به حقارت مادي ميشود :اندازهاش را هم کوچك
ميبيند و چون اندازهاش را کوچك ميبيند ،چشمش دنبال سوراخ کوچكتر ميرود و
از اين جهت اشتباه ميکند؛ و آن فقير به خاطر آنكه  3ريالي برايش پولي است ،اثر
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روي روحش دارد و آن را از نظر ارزش و تأثيرش روي زندگي خودش و احتياجاتش
بزرگ ميبيند .اين بزرگ يافتن از نظر روحي تأثير ميگذارد و تبديل ميشود به
بزرگ يافتن از نظر هندسي و بنابراين  3ريالي را که برمي دارد زير دستش سكه بزرگي
حس ميشود و در نتيجه چشمش دنبال يك سوراخ بزرگ روي صفحه ميگردد .اين
آزمايش به طور کامل نشان ميدهد که وضع زندگي اجتماعي ،وضع تربيت و روابط
بين نيازهاي انسان و شرايط عيني اجتماع و ميزان برخورداري مادي او از مواهب
زندگي و سختيهايي که ديده و يا لذتهايي که برده و برخورداريهايي که داشته (اينها
مسائلي است مربوط به وضع فرد در زندگي جامعهاش و زندگي اجتماعي اش) ،نه تنها
روي طرز تفكر ،احساس ،حساسيتها و درك و فهمش تأثير ميگذارد بلكه روي
اندازههاي مادي اشياء در چشمش و روي وضع رنگهايي که ميبيند تأثير ميگذارد .
دو انسان را که يكي وابسته به طبقه و شرايط زندگي پاييني است و يكي وابسته به
شرايط خيلي باالست ،در نظر بگيريد .مسلماً اگر يك پارچه را به اين دو نفر بدهيد ،هر
دو نفر نرمي و درشتي آن را به يك اندازه ،به وسيله قوه المسه شان ،حس نميکنند:
پارچهاي که زير دست يكي لطيف احساس ميشود ،زير دست ديگري بسيار خشن
حس ميشود و اين نشان ميدهد که انسان تا چه حد تحت تأثير شرايط زندگياش قرار
ميگيرد .انسان معمولي ساخته شرايط محيطش ،طبيعت ،جامعه ،محيط خانوادگي،
تعليم و تربيت ،تاريخ و گذشتهاش و وارثتش است و همه انبياء آمدهاند تا انسان را از
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قيد همين شرايط رها کنند ،و نجات و فالح يعني اين .و مهاجرت بزرگترين ضربه را بر
اين روابط (وبر) حاکميت طبيعت ،جامعه و حتي وراثت بر روح و اراده انسان ،وارد
ميکند؛ چگونه؟
هالبواکس (که متخصص تحقيق در روانشناسي طبقات اجتماعي بشر است) ،در
يك کتاب به نام «اسكيز» و همچنين در «روانشناسي طبقات اجتماعي» نشان ميدهد که
هر طبقهاي در جامعه (از نظر اقتصادي کاري نداريم) از لحاظ روحي و عاطفي و بينش
و طرز تفكر چگونه هست و تا چه حد روانشناسي انسان وابسته به وضع کارش ،شغلش
و شرايط اجتماعي محيطش است .ميگويد :در تاريخ و همچنين در شرايط امروز
جهان ،جامعهها و همچنين طبقههاي اجتماعي يك جامعه به ميزاني که طرز کار و
شكل زندگيشان به گونهاي است که آنها را به يك منطقه ثابت از زمين متصل ميکند.
و کيفيت توليد و روابط اجتماعيشان به گونهاي است که تحرك در درون جامعه وجود
ندارد يا کم دارد و در حقيقت به ميزاني که يك جامعه يا يك طبقه به زمين وابسته
است ،به همان اندزه اين انسان راکد است و به همان اندازه اين جامعه منحط و بسته
است و تكان و تغييرو جهش و جنبش در آن نيست .به قول برگسون ،جامعهها دو نوع
هستند :جامعههاي بسته و جامعههاي باز .جامعه بسته جامعهاي است که حرکتهاي
اجتماعي در آن کند است و همچنين توليد و توزيع ومصرف ،روابط اقتصادي و
اجتماعي در آن کند است و همچنين توليد و توزيع و مصرف ،روابط اقتصادي و
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اجتماعي آن دريك حلقه بسته دوران دارد .يك ده به سبك قديم را نگاه کنيد :تمام
دايره توليد و توزيع و مصرف يعني همه اين حرکات اقتصادي و حتي اجتماعيشان
روي يك دايره بسيار کوچك و اندکي ميچرخد و اين دايره بستته است يعني کسي
که گندم يا شير توليد ميکند ،آن را به همسايهاش ميدهد و از او آرد ميگيرد ،آن
يكي گندم را ميگيرد و به يك خانواده ديگر ميدهد و از او نخ ميگيرد و به کس
ديگر ميدهد و از او پارچه ميگيرد .يعني آن کسي که شير توليد ميکند ،اين شير
دور مصرف کنندگان همان ده ميچرخد و بعدگم ميشود .آن کسي که پشم يا پنبه
توليد ميکند ،اين گندم و پشم و پنبه دست به دست ميگردد و بعد مصرف ميشود باز
دومرتبه به نقطه اول برمي گردد .اين جامعه ،جامعه بسته است و چون شرايط کار هم
شرايط يك کار بسته است ،يعني در زمان مشخص و معيني ازسال به صحرا ميرود و
آنجا کار ميکند ،سه ماه ،چهار ماه ،پنج ماه ،توليد ميکند و اين توليد را به ده برمي
گرداند و خودش ميخورد و بعد توليد ميکند که بخورد و ميخورد که توليد بكند،
توي اين دايره محدود توليد و مصرف ،زندگي و شكل کار منعقد و محفوظ است .اما
فرض کنيم که در اين ده کوچك يك نفر ميآيد يك چاه آرتزين ميزند و مزرعهاي
در اين ده ايجاد ميکند و در آن چغندر ميکارد ،که مصرف دراين ده ندارد .اين
چغندر توليد ده ميشود ،اما دراين دايره دروني اين چغندر نميچرخد؛ (بلكه) بالفاصله
از اين مزرعه که منشأ توليد است ،به کارخانه قند در بيست کيلومتري ،يا سي ،پنجاه
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کيلومتري آن ده ميرود و در آنجا به قند تبديل ميشود .اين قند وارد بازارهاي بزرگ
در داخل و خارج کشور ميشود و از آنجا پول و مبادالتش سر به بازارهاي ديگر دنيا
ميزند .يعني ميبيند اين چاه دراثر تغيير شرايط اقتصادي درون اين ده ،اين دايره بسته
زندگي را به طرف بازارهاي بيرون مجموعه اين زندگي و کار باز کرد و ديگر در آنجا
محدود به هيچ حدي نيست ،چنانچه برگشتن هم همين طور است :مصرف اين ده
هميشه توليدي بود که در داخل ده به وجود ميآمد ،اما حاال کااليي که از بازارهاي
 1555فرسخ 3555 ،فرسخ دور و ازسرچشمههاي توليدي متنوع توليد شده وارد اين ده
ميشود .يعني هم مصرف از بيرون اين دايره وارد شده و هم توليد از درون اين دايره
بيرون رفته و همين ،روزنهاي را در اين دايره بسته و اين جامعه بسته پديد ميآورد و
همين ،تبديل به يك جامعه باز از نظر اقتصادي ميشود .جامعه باز از نظر اقتصادي،
جاده ،راه تبليغ و رفت وآمد و اتصال به بازارهاي متحرك را ايجاد ميکند و مصرف
تازه به وجود ميآورد .آدمهاي تازه ،حرفهاي تازه ،تكنيك و تكنسين ميآيد و به هر
حال وضع زندگي تغيير ميکند و بعد از مدتي وقتي به اين ده برمي گرديم ،يك
حرکت وتالش و جنبش و مصرف تازه و شكل تازه و لباس تازه و آدمهاي تازه و
روابط اجتماعي تازه و ويترين و مغازههاي تازه ميبينيم و بسياري از مراسم و سرگرمي
و شكل زندگيشان را ميبينيم که دستخوش تغيير است؛ حرکت و جنبش به وجود
ميآيد و مسلماً اين حرکت و جنبش در انديشه اثر ميگذارد و درداخل اين مغزها که
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در همين دايره محبوس بود و همه آدمها هم يك شكل بودند ،همه يك جور فكر
ميکردند و يك جور عقيده داشتند همه يك جور زندگي ميکردند و عمل
ميکردند ،تناقض فكري ،تصادم فكري ،حرف تازه و تز تازه ايجاد ميشود .اختالف
سطح فكري ،اختالف بينش و سليقه ،همچنين مخالفت با سنت ،و عصيان و تشنج
وجدان اجتماعي ،يعني تبديل جامعه از حالت بسته راکد به يك حالت متحرك
ومتحول و متغير .گرچه نميخواهم هر گونه عاملي را که يك جامعه بسته را تبديل به
يك جامعه باز و جامعه راکد را تبديل به جامعه متحرك ميکند تأييد کنم ،اما (اگر
چه) از يك طرف درست است که هر عاملي که جامعه بسته را باز ميکند و رکود را
تبديل به تحرك ميکند ،حتماً عامل صحيح و منطقي نيست ،از طرف ديگر هيچ
جامعهاي ممكن نيست به يك تمدن و يك تحرك و به يك سازندگي مثبت و کمال
برسد ،مگر اينكه اين سلسله بسته باز شود واين رکود تبديل به تحرك بشود و اين
تصادم در آن ايجاد بشود و يكنواختي و زندگي قرينهاي و مشابه و مقارن و انديشههاي
قالبي بهم بريزد ،و وقتي بهم خواهد ريخت که روزنهاي درانديشه ،در جامعه ،درروابط
اجتماعي ،در فكر به بيرون باز شود ،و همه اينها بهم ارتباط دارد :ممكن نيست که
عوض بشود و وضع زندگي عوض نشود ،چنان که ممكن نيست وضع زندگي عوض
بشود و فكر بتواند راکد بماند .هالبواکس ميگويد :چون عامل رکود فكر و روح
وعاطفه و حتي وضع اجتماعي بستگي به ميزان ،بستگي به مقيد بودن فرد يا جامعه به
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زمين دارد ،براي همين هم است که در تاريخ دو دوره فئوداليسم قرون وسطي ،راکد،
بيتحرك ،بيتغيير و مخالف با هر نوپذيري و هر ابداع و ابتكاري است و بالفاصله
فئوداليسم که ازبين ميرود و بعد از جنگهاي صليبي بنياد فئوداليسم غربي که نابود
ميشود و بعد از اينكه اروپاييان ميفهمند و متوجه ميشوند که شكستي که ازمسلمانان
ميخورند به خاطر وضع سيستم فئوداليته اجتماعياي است که بر اروپا حكومت ميکند
(که هر فئودالي راه افتاد و يك عده شواليه دنبالش ـ خودش سردسته است ـ و سيل
مهاجمان صليبي هيچ کدام تحت فرماندهي واحد نتوانستند جمع بشوند ،به خاطر اينكه
هر کدام از فئودالها نميتوانستند تحت يك نظام و يك قاعده ارتشي در بيايند ،و به
خاطر همين هم پراکنده بودند و صدها استراتژي و تاکتيك وجود داشت و حمالت
غير منطقي آنها را شكست داد) ،همين شكست آنها را بيدار کرد و نسبت به فئوداليسم
و شكل فئوداليته قرون وسطايي اروپا بدبين کرد و با آن مبارزه کردند و اين عامل
فكري و همچنين ارتباط با جامعه شرقي و راههاي تازه ،طبقه بورژوازي و زندگي
بورژوازي را در اروپا پديد آورد .
بورژوازي عبارت است از زندگي به وسيله تبادل پول و کاال و توليد صنعتي در
مرحله کار دستي يا در مرحله ماشين و تبادالت کاال به پول ،نه کاال به کاال .زندگي
فئوداليسم براساس توليد از زمين است و اگر هم معامالت وتبادالتي ايجاد ميشود
جنس به جنس است .در زندگي بورژوازي پول مالك اقتصاد است و تراکم عرضه و
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تراکم کاال در مراکزي به نام بورس ،به نام بازار يا فروشگاههاي بزرگ .همچنين دامنه
ارتباط اقتصادي در زندگي فئودالي منحصر به منطقه خودش است يا مناطق همسايه.
زندگي بورژوازي هميشه گسترش دارد ،و همواره بورژواز متحرك است و هميشه
دامنه و قلمرو خريد و مصرف و عرضهاش را ميخواهد توسعه و گسترش بدهد و به
سادگي از مرزهاي ملياش تجاوز ميکند .اين است که ما هم ميتوانيم به سادگي
ببينيم که يك تاجر تحرك بيشتر دارد تا يك مالك بزرگ؛ يك مالك بزرگ بيشتر
به محيط کار و زندگياش وابسته است تا يك تاجر بزرگ؛ تاجر بزرگ بيشتر جهاني
فكر ميکند و يك مالك بزرگ بيشتر بومي و محلي فكر ميکند ،و براي همين هم
است که آن زود ميتواند تغيير کند ،و در زندگي بورژوازي تحرك و تنوع و تغيير
فراوان است .اما در زندگي کشاورزي و دروه فئوداليسم تحرك ،تنوع و ابتكار نيست.
بنابراين يكي از عوامل بزرگ اين همه پيشرفتي که در دو سه قرن اخير شد ،تنها
اختالف ميان قرون وسطي وقرون جديد در مسئله فكري نبود (بلكه) تبديل شكل
زندگي فئوداليته غرب به زندگي بورژوازي و رشد طبقه بورژوا در اروپا بود .چرا
بورژوا و فئودال اين اختالف فكري را دارند؟ براي اينكه بورژوا متحرك است و
وابسته به يك زمين خاص و محدود نيست و يك سرزمين و چاه و قنات تمام توليد و
منشأ توليد و زندگي او را ايجاد نميکند؛ بورژوا اصوالً عملش ،حرکت و انتقال و
عرضه و تقاضا و حمل و نقل است و خود اين عمل و خود اين سبكباري او در تغيير جا
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و در برخورد بااشخاص تازه ،محيطهاي تازه ،بازاريابيهايي که بايد بكند ،و اينكه بايد
دنبال توليد تازه ،کاالي تازه براي خريد و بازار تازه و عرضه تازه براي فروش بگردد ـ
اين وضع زندگي متحرك ـ ،انديشه او را متحرك ،متمدن و نو پذير بار ميآورد( ،در
حالي که) وابستگي آن (يكي) به يك نقطه خاص ،رکود فكري و روحي او و جامعه او
را پديد ميآورد .
االن هم در خود اروپا ،تمام جامعه شناسان بر اين متفق هستند (از هر مكتبي که
هستند) که دهقان به نسبت کارگر صنعتي از لحاظ روانشناسي فرق دارد :دهقان داراي
يك بينش محدود و بسته و راکد و تغيير ناپذير يا بسيار مقاوم است ـ در برابر تغيير ـ،
در حالي که يك کارگر صنعتي همواره دنبال تغيير و تحول و تفنن و زندگي بهتر و
مبارزه براي تغيير شرايط زندگي خودش است .اين کيفيت اختالف بين اين دو فرد
کامالً معلول کيفيت شرايط زندگي اين دو است که آن کامالً وابسته به يك دايره
محدود بسته توليد و مصرف و کار مشابه و يكنواخت ،و اين يكي وابسته به يك
زندگي بورژوازي شهري و پول و يك زندگي متحرك است .بنابر اين عامل رکود،
وابستگي به زمين است .هالبواکس در اينجا يك تحقيق زبانشناسي خيلي قوي دارد و
آن اينكه تمام صفات ،اصطالحات و حتي اسامياي که دهقان وزندگي دهقاني را بيان
ميکند ،از زمين و خاك گرفته شده و اين بستگي او رابه خاك و زمينش ميرساند ،و
االن هم ما ميتوانيم دهقان را در دهات ببينيم که به زمينش به عنوان يك مقدار زميني
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که از آنجا گندم به دست ميآورد و زندگياش از آنجا تأمين ميشود نگاه نميکند،
بلكه (آن را) به عنوان مظهري از شرافت وحيثيت خانوادگي و افتخار ارثي و وضع آباء
و اجدادي ونمونه وجود و وضعيت اجتماعي احساس ميکند و نسبت به زمين حالت
تقدس دارد .اگر ديده باشيد ،بين دو برادر در ده که هر دو دهقان بودند و وضع
زندگيشان بد شده و هر دو به فقر افتادهاند ،يكي خودش را به شهري رسانيده و آنجا
کارگري شده يا حتي رانندهاي شده يا يك کارمند گونهاي شده و به زندگي بهتري
رسيده و وضع لباس وخوراکش کامالً فرق کرده ،ولي چون زمين آباء اجدادياش را
فروخته (براي اينكه به شهر برود) و وضع زندگياش را عوض کرده و به کلي به
شرايطي که در آن زندگي ميکرده و پدرانش در آن زندگي ميکردند پشتپا زده و
آن زميني که خودش وبابايش و جدش ميکاشته ،حاال به فالن کس داده و عرضه نگاه
داشتنش را نداشته ،با اينكه وضع زندگياش بهتر شده و با اينكه رفاه تازه به دست
آورده ،از لحاظ پرستيژ جامعه روستايي حيثيتش خدشه دار شده ،در صورتي که برادر
ديگرش که همان وضع را تحمل کرده و همان زمين اندکي که توليدي برايش ندارد و
نميتواند نيازش را برآورده کند ،نگه داشته و همانجا گرسنگي ميکشد ،حماسه افتخار
آميزش اين است که «من زمين بابايم را نفروختم و باغمان را نفروختم و ماندم و
نگذاشتم در بروم و همان جور که باباهايمان زندگي ميکردند من هم زندگي کردم»!
اين طرز فكر و اين عالقه به شكل کار و زندگي موروثي و آنچه که موجود است،
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خاصيت طرز تفكر انساني است که وابسته به زمين است .آن ديگري هم تا مدتي
خودش ناراحت است (آنكه به شهر آمده و کار تازه پيدا کرده است) ،ولي بعد از
مدتي ناراحتياش رفع ميشود ،ديگر به تمام آنها ميخندد ،و آن ،آدمي است که از
همه اين وابستگي و دلبستگيها آزاد شده است .
يك کسي از آن دهي که من مال آنجا هستم (من هم ريشه دهاتي دارم) براي
درس خواندن به مشهد آمده بود؛ سه چهارماهي رفت و درس خواند .هنوز به «اما بعد»
نرسيده بود ،که حالت هيجان وناراحتي شديد و غم غربت و دوري چنان پريشانش
کرده بود که حالت عادي نداشت؛ احوالپرسي که با او ميکردي به گريه ميافتاد.
ميخواستيم تسليش بدهيم که ،چه چيزي نميتواند تورا در اين شهر و وضع راحت و
آيندهروشن نگاه بدارد و در آن دهي که تو هيچ نداري و آيندهاي نداري و حال و
گذشتهاي نداري ،چه چيز تو را به آنجا ميکشاند؟ جواب ميداد :عصرها که ميشد با
پدر و مادرمان جلوي خانه مينشستيم و چاي ميخورديم و يك گاو ماده آن طرف
حياط زير درخت بسته بوديم .من وقتي چاي ميخوردم يواش سرش را برمي گرداند و
به من مدتي نگاه ميکرد؛ مثل اينكه با نگاهايش با من حرف ميزد و آشنا بود .حاال هر
وقت يا او ميافتم ،دلم ميخواهد همه اين کتابها و درسها (و اينكه مثالً بعد از اين
ميخواهم عالم بشوم) را بگذارم و به آنجا بروم ،اينجا نميتوانم طاقت بياورم .آخرش
هم رفت که چشم درچشم گاوش بگذارد و خيالش راحت بشود! اين روحيه تمدن تازه
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نميسازد .اين طرز تفكر ،اين قدرت اراده نميتواند يك مرتبه همه اساطيراالولين را
دور بيندازد ،نميتواند همه آن سنتهاي موهوم موروثي و آن شكل راکد و بد زندگي
اجتماعياش را در هم بشكند .اين يك قهرمان ميخواهد ،يك آدم شجاع ميخواهد؛
اين شجاعت بزرگتر از شجاعت قهرمان افسانهاي و حماسهاي ماست :مبارزه آدم با
بندهايي که با قلبش پيوند خورده و در طول زمان جوش خورده ،بزرگترين مبارزه
قهرماني است و اين مشكل بزرگ هميشگي انسان و هم ،انسان حال است .و هرگز
نميشود گفت که انسان حال در اين کار قدرت بيشتري به دست آورده تا انسان
گذشته ،و جهاد اکبر يعني اين .اين ،جهاد با نفس است ،يعني جهاد با آنچه که روح
آدم را با خود خو داده و نگاه داشته است .در صورتي که اسالم« ،رفتن» است و تكامل،
«شدن» است و شدن و رفتن با ماندن و ايستادن متناقض است .
بحث ديگري در اسالم مطرح است که نميتوانم همه آن را در اينجا مطرح کنم؛
ناچار بايد خيلي زود و سريع نتيجه گيري بكنم :تاين بيميگويد که ،تمام رهبران
بزرگي که محيطشان راعوض کردند و جامعهشان را تغيير دادند ،کساني بودند که
زندگيشان دو مرحله داشته است :ترك جامعه و بازگشت به جامعه .همه اين چنين
هستند ـ همه رهبران جامعه ـ ،و در تاريخ ،به طور کلي ،چه کساني که پيغمبر به حقاند،
چه کساني که به نام پيغمبر در تاريخ معروفند و چه کساني که حكيم و فيلسوف
بزرگي بودند و جامعهشان را عوض کردند ،همه داراي اين دو مرحله بودند :نخستين
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بار اين فرد از جامعه منزوي ميشود و غيب و دور ميشود و مدتي را که ده سال،
بيست سال ،سي سال (در اشخاص فرق ميکند) طول ميکشد ،در سرزمين ديگري
ميگذراند .بعد ،به صورت نه کسي که رفته (که انساني شبيه ديگران بود) ،بلكه به
صورت انسان تازهاي که اين محيط نميتوانست به بار بياورد ،برمي گردد و آن وقت
رسالت خودش را به عنوان تغيير کردن و عوض کردن و تكان خوردن و راه رفتن و
پيش رفتن اعالم ميکند و روح و فكر و اجتماع و زندگي را عوض ميکند .همه چنين
هستند .چنان که گفتم ابراهيم داراي چنين مرحلهاي است .موسي از مصر در اثر آن
تصادفي که ميبينيم حرکت ميکند و جامعهاش را ترك ميکند .موسي وقتي
جامعهاش را ترك ميکرد ،يك جوان پرورده کاخ فرعون بود ،مثل همه جوانهاي
ديگر از لحاظ فعليت ،مثل بني اسرائيل فكر ميکرد؛ مثل همه تربيت شدگان اشراف در
جامعه فكر ميکرد .چنين آدمي نميتواند يك مرتبه همه چيز را تغيير بدهد؛ ميرود از
جامعه دور ميشود و همان داستانهايي که ميدانيم ،و بعد که برمي گردد ديگر آن
موسي نيست؛ انساني است که با فرعون و قارون و همه کساني که نگاهبانان وضع
موجود زمان و ميخهاي خيمه اجتماع بودند و در ميافتد و سنتها و روابط وشكل
جامعه را به کلي دگرگون ميکند و جامعه را نجات ميدهد .پيغمبر خود ما داراي
چنين رفتن از جامعه به طرف خويش و بازگشت از خويش به طرف جامعه هست :از
 35سالگي تا  45سالگي دوره غيبت پيغمبر است ،البته غيبت نه به تن بلكه به روح؛ و
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بعد از اين  15سال انزوا ،او که در اين انزوا ساخته ميشود و در آن انديشهها به آن منبع
بزرگ متصل ميگردد و در آن تنهايي ،روحي پيدا ميکند که ميتوند مهبط وحي
بشود و ارادهاي که قدرت آن را دارد که همه ميساختند و براي آنها مقدس بود و همه
بتهايي که هر کدام براي عرب الوهيتي داشتند ،با خشونت و قاطعيت قيام کند ،باز
ميگردد .
همه پيغمبران و رهبران داراي اين دو مرحله هستند و اين جز مهاجرت چيزي
نيست ،که مهاجرت اين انسان را که اگر در متن اين جامعه «به هر حال ،هر جور هست»
و منحط نگه بدارند ،ميپوساند ،نگاه ميدارد و ميسازد و وقتي برمي گرداند ،انسان
ديگري است .اين مسئلهاي است که بينهايت قابل تأمل است .
در زمان عمر که حكومت اسالمي توسعه پيدا ميکند ،مسئله احتياج به مبدأ تاريخ
مطرح است .تا آن زمان اغب مسلمانان مثل عربهاي ديگر ،همين طور که صحبت
ميکردند واقعه عام الفيل را مبدأ تاريخ ميگرفتند (وقتي تاريخ نيست ،مردم عامي
همين طور که االن «عمل ميکنند» ،مثالً سال گراني ،سال قحطي ،سال اين جور
واقعههاي بزرگ اخير را مبدأ تاريخ عملي خودشان قرار ميدهند) .ولي االن حكومت
بزرگ شده ،قلمرو اسالم وسعت پيدا کرده و احتياج به يك تاريخ مسلم هست و واقعه
عام الفيل هم واقعهاي که مسلمانان بتوانند آن را مبدأ تاريخي قرار بدهند ،نيست؛
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شايستگي اين را ندارد (چون بحث حمله به مكه است) .عمر طرح ميکند ،چه واقعهاي
را در اسالم مبدأ تاريخ قرار بدهيم؟ مبدأ تاريخ قرار دادن يعني (اينكه) قاعدتاً
بزرگترين حادثه هر ملتي ،هر جامعهاي ،هر گروه فكري ،بزرگترين حادثهاي که از همه
نظر مؤثرتر است ،مبدأ تاريخ قرار ميگيرد .خود به خود ما هم وقتي که با بينش
امروزين خودمان فكر ميکنيم ،اگر االن ميبود و در برابر طرح چنين سؤالي قرار
ميگرفتيم و ميخواستيم جوابي تهيه کنيم ،معموالً بعثت پيغمبر اسالم را مبدأ تاريخ
قرار ميداديم .چرا؟ زيرا که اين حد فاصل جاهليت و اسالم است و اين آغاز اتصال
وحي با پيغمبر اسالم است و نخستين فصل تاريخ اسالم است ،آغاز است و بايد مبدأ
تاريخ قرار بگيرد و عمالً هم چنين احساس ميکنيم که آغاز اسالم يعني آغاز بعثت
پيغمبر .اگر بعثت نباشد ممكن بود ميالد پيغمبر اسالم را مبدأ قرار بدهند ،که اگر ميالد
نبود ،بعثت نبود .بنابراين آن مقدم است؛ چنان که مسيحيت ميالد پيغمبر خودشان را
مالك و مبدأ قرار دادهاند .عمر اين مسئله را طرح ميکند و علي ميفرمايد که مبدأ
تاريخ هجرت باشد و همه ميپذيرند .بيشك چنين پيشنهادي از طرف علي نشانه
عظمت روح و فكر او و فهم عميق و جامع معني مجهول هجرت در آن زمان است و
معلوم ميشود که علي خوب اين معني را حس ميکرده است .اما بيشك چنين
طرحي از طرف علي و پذيرشش از طرف عمر و همه طرفداران او و حتي مخالفين
علي ،نشانه آن است که مسلمانان در آن دوره به عظمت و ارزش هجرت کامالً آگاه
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

565

هجرت و تمدن

بودند و تا علي چنين مسئله را يادآوري ميکند ،همه تسليم ميشوند و در برابرش
مخالفت و مقاومت نميکنند و پيشنهادي ديگر مطرح نيست .بنابراين نشان ميدهد که
از نظر بينش اسالمي ،هجرت آغاز تاريخ اسالم است نه بعثت ،وي ميخواهد نشان دهد
که بعثت آغاز مكتب اسالم و آغاز فكر و ايمان است .اما فكر و ايمان اگر وارد تاريخ
نشود ،اگر وارد زندگي نشود و اگر وارد جامعهها و ملتها نشود به صورت يك فكر
ذهني ميماند و هر چقدر هم مقدس باشد اثر علمي آن هيچ است .بنابراين بعثت
هنگامي ارزش خودش را ميتواند نشان بدهد که هجرت وجود داشته باشد هجرت
است که به بعثت تحقق ميبخشد ،تحقق عيني عملي واقعي .اين است که مبدأ تاريخ
اسالم هجرت است و اين است که عزيزترين ياران پيغمبر که در سختترين شرايط به
پيغمبر اسالم گرويدند و از همه چيزشان گذشتند ،و در موقعي که از لحاظ ظاهر
دعوت پيغمبر آينده مادي پرآب و ناني نويد نميداد ،در مدت  15يا  13يا  12سال به
ايمان و حقيقتشان وفادار ماندند و شكنجهها را تحمل کردند ،با اينكه ميتوانستند
بسياري از صفات ديگر اسالم را بگيرند ـ مجاهد ،باوفا ،شجاع ،يار ـ اما همه مهاجر را
به عنوان بهترين صفتي که اسالم ميتواند به يك انسان بدهد ،گرفتند .
***
مفهوم و انواع مهاجرت در قرآن
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اوالً در قرآن طرز قرار گرفتن يك کلمه يا اسم از نظر همسايگي با کلمات بعدي و
پيشين يك فلسفه مسلم دارد؛ قرآن تصادفي کلمات را پشت سر هم نميآورد ـ اين
سبك قرآن است ،بنابراين اگر کلمهاي جلو ميآيد ،بايد جلوتر آمده باشد؛ يعني اين
مفهوم مقدم بر مفهوم و کلمهاي است که بعد از آن آمده .در قرآن سه مرحله وجود
دارد« :ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل اهلل اولئك يرجون رحمت اهلل».
اين سه مرحله مال انسان است ،انساني که اسالم ميشناسد ،و انساني که اسالم را
ميشناسد .
مرحله اول ايمان آوردن است ،يعني به مكتبي که نجات من و جامعه هر دو در آن
است ،و حقيقت است و راه سعادت و کمال و اجتماع است پي ببريم ،آن را بشناسيم و
به آن ايمان پيدا کنيم ،يعني مكتب فكري روشن شرط اول هر کار است (به قول جامعه
شناسي ،اول ايدئولوژي است) .انسان بايد بداند که کيست ،چه بايد بكند و چه بايد
بشود و جامعه بايد چگونه تغيير بپذيرد ،از چه راه و به کجا برود و چگونه زندگي
بكند ،و انسان چيست .اين سؤاالت در مرحله ايمان طرح است و روشن ميشود .بعد از
ايمان ما چنين خيال ميکنيم که بالفاصله بايد جهاد مطرح شود و عمل به ايمان؛ اما در
اينجا بيدرنگ هجرت به عنوان مرحله دومي که بالفاصله بعد از ايمان براي فرد و
جامعه مطرح است ميآيد .و بعد از مهاجرت جهاد است .
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چون فرصت نيست ،فقط به اشارهاي اکتفا ميکنم ،و آن اين است که تمام
تحوالت و تغييراتي که در جامعههاي آسيا و آفريقا در قرن اخير پديد آمده،
جامعههايي که در بند اروپا گرفتار بودند و اين بندها را گسسته و رها شدند و به زندگي
و مسير تازهاي افتادند ،پايههاي اساسي اين تغيير و تحول و اين نهضتها به وسيله
مهاجراني گذاشته شد که روشنفكر بودند و به يك مكتب اعتقادي و اجتماعي رسيده
بودند و بعد جامعه خودشان را ترك کرده بودند و در جايي که شايستگي ماندن و کار
را داشت و شرايط آماده بود ،رفتند و از آنجا مبارزه را عليه اروپا شروع کردند .يعني
اول به يك مرحله روشن بيني و روشنفكري و رسالت و مسئوليت اجتماعي رسيدند و
بعد از سرزمين خودشان و جامعهشان که در شرايط غير عادي و غير سالم بوده و دشمن
بر آن مسلط بوده (جامعههاي آفريقايي ،بعضي از جامعههاي آسيايي و آمريكاي
جنوبي) به خارج از محيط رفتهاند و بعد در آنجا مبارزه را شروع کرده اند :ايمان،
مهاجرت و جهاد .اين سه مرحله در همه نهضتهايي که جوامع در بند آغاز کرده و به
نتيجه رسيدهاند ،با همين ترتيبي که در اينجا مطرح است تحقق پيدا کرده و همهاش
نمونه براي بيان حكمت ترتيب اين سه اصلي است که پيايي به اين شكل آمده ،ايمان،
مهاجرت و جهاد .
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مهاجرت چنان که از قرآن و از لحني که قرآن از آن صحبت ميکند ،بر ميآيد،
داراي پنج نوع است که من فقط يادي از آن ميکنم و ميگذارم ،و احتياج به توضيح
نيست :
مهاجرت اول مهاجرت فردي غير متعهد است :يك انسان يا دو يا پنج يا هفت نفر؛
اينها افراد هستند .در داستان اصحاب کهف هفته پيش گفتم که (آنها) جامعهشان را در
يك راه غير طبيعي و وضع زندگيشان را در يك شرايط ستمكارانه منحرف ميبينند و
شرايط طوري است که نااميدند از اينكه اگر در جامعه بمانند بتوانند تغييري را در آن
ايجاد کنند .گاه ممكن است انسان در تاريخ به اين مرحله برسد .1ـ گاه ممكن است.
وقتي ميگويم «گاه ممكن است» ،به خاطر اينكه يك حكم عيني که هر فردي در
حالتي بايد انجام بدهد نيست؛ اينها اصولي است که در يك مكتب نجات بخش مطرح
است وهر کس در هر مرحلهاي که قرار ميگيرد يكي از اين راهها را ـ و آن راهي را
که در اينجا مطرح ميشود ـ بايد بشناسد و برود .گاه ممكن است شرايط به گونهاي
باشد که افرادي که به يك ايمان بزرگ ،به راه بزرگ ،به حقيقت درست و راه نجات

 . 1قرآن براى ي ك حالت و يك زمان و يك گوشه نيست .قرآن براى همه انسانها در همه شرايط تاريخى و اجتماعى و
در همه نژادها و در همه مراحل تاريخى انسان است تا آينده و در هر حال .اين است که اول انسان و افراد بايد شرايط و
موقعيت زمان و نيازها را بشناسد و بعد آن نيازها و راه رفع نيازها را در قرآن بجويند.
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بخش و سالمت انساني آشنا ميشوند ،يعني به مرحله ايمان ميرسند ،در وضعي باشند
که ببينند اگر درآن جامعه بمانند ،دو حالت بيشتر وجود ندارد (مسلم است که حالت
سوم وجود ندارد) :يا بايد در گوشهاي بمانند و بپوسند و يا اگر وارد جامعه بشوند بايد
دستهاي آلوده و دامن هايتر داشته باشند و کساني که نميخواهند ايمان خودشان را
پايمال کنند و نميخواهند نه در گوشهاي گمنام بميرند و نه در جامعه و در زندگي
دستهاي آلوده داشته باشند ،به مهاجرت ميپردازند .اين مهاجرت ،مهاجرت افرادي
است که غير متعهدند ،مسئوليت اجتماعي ندارند ،در اين شرايط ،فرار ،براي نجات
خود و ايمان خود و انسانيت خود است .اصحاب کهف چنين رسالتي را ندارند ،متعهد
نيستند که برگردند و جامعه دقيانوسي را عوض کنند؛ اما ميدانند اگر آنجا بمانند بايد
ابزار دست بشوند .بنابراين چون نميخواهند ابزار دست بشوند به مهاجرت ميپردازند
تا بمانند و ايمان و انسانيتشان بماند و ديديم که ماند .اين مهاجرت را انسان پس از ايمان
در مرحله خاصي است که در پيش ميگيرد .آنها جهاد هم دارند ،اما جهاد غير متعهد
(از نظر تعهد اجتماعي) :اينها با خويشتن و وضع زندگيشان جهاد ميکنند .
 .3مهاجرت متعهد :انسانهايي هستند که به مرحله ايمان ميرسند« :الذين آمنوا»؛
پس ازاينكه به مرحله ايمان رسيدند به مهاجرت ميپردازند؛ چرا؟ زيرا ميدانند که اگر
بمانند راه اصالح و کار در برابرشان نيست و شرايط به گونهاي است که دست آنها
بسته است و اقدام به هر گونه کار اصالحي برايشان غير ممكن است .اينها به مهاجرت
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ميپردازند و به نقطهاي از زمين که مناسب ميبينند ،هجرت ميکنند و از آنجا جهاد
خودشان را با جامعهاي که ترك کردند آغاز ميکنند .اينها جامعه را ترك ميکنند
زيرا نميتوانند بمانند و در ماندن نميتوانند کار کنند .از جامعه بيرون ميروند براي
اينكه از بيرون جهاد خودشان را با جامعه و سنتها و بيماريهاي موجود در جامعه آغاز
کنند .اين مهاجرين ،مهاجرين متعهد اجتماعي هستند و اين مهاجرت براي جهاد و به
نتيجه رسيدن جهاد است .پيغمبر اسالم خودنمونه اعالي چنين مهاجرتي است 12 .سال
در مكه با آن همه تالش و کوشش شبانه روزي ،ميبينيم پيروزياي که به دست
ميآورد اندك است و ميبينيم که قريش هنوز سرنوشت يكايك مسلمانهايي را که
بعد از  12سال کار پديد آمدند ،در جامعه به دست دارندو هر روز براي شكنجه
مسلمانان ،ابوجهل تفنن به خرج ميدهد و اينها طعمه هوسها و جنايتهاي امثال
ابوسفيان وابوجهل هستند 12 .سال کوشش و رنج مداوم پيغمبر در مكه نتيجهاش را
ميدانيم که چقدر است .بعد از اين مرحله که اجباراً بايد طي ميشد تا مهاجري به
وجود ميآمد و افرادي که سنگ زيرين جهاد و بناي تازه و نهضت تازه را ميريزند،
تربيت ميشدند ـ بعد از  12سال ـ ،پيغمبر به مهاجرت ميپردازد و ميبينيم در سال دوم
به عنوان يك نيروي مهاجم نسبت به دشمن ،در حال حمله به دشمن از مدينه بيرون
ميآيد و در سال سوم و چهارم به عنوان بزرگترين نيروي مسلح و بزرگترين نيروي
اجتماعي و بزرگترين جامعه مقتدر ،جامعه پيغمبر اسالم بعد از هجرت است؛ و
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مسلماناني که  12سال طعمه شكنجههاي چند فرداشرافي مكه و قريش بودند ،به
صورت بزرگترين منابع قدرت در شبه جزيره در ميآيند و بعد از  4يا  2سال
امپراطوري روم و امپراطوري ايران را تهديد ميکنندو خود پيغمبر اسالم درسال ششم
(شش سال بعد از هجرت) چنان نامههاي قاطع و محكم و مطمئني به پادشاهان بزرگ
عالم ،که يكي ازآنها خسرو ايران و ديگري قيصر روم است ـ و اين دو ،دنيا را بين خود
تقسيم کرده بودند ـ ،مينويسد .بعد از مهاجرت ناگهان اسالمي که در مكه در هر
خانهاي به رويش بسته بود (به تعبير يكي از نويسندگان) ،در مدينه پس ازهجرت در هر
خانهاي که ميزد به رويش باز ميشد .اين مهاجرت ،مهاجرت متعهد است .
 .2يك نوع مهاجرت ،مهاجرت تبليغي است براي بسط رسالت انساني و تبليغ و
رساندن ايمان به اذهان ،به محيطهاي بسته ،به مستضعفين ،به جامعههاي دور و به
انسانهايي که در محدوديتهاي اجباري خاصي هستند و ديوارهايي بين آنها و حقيقت
و مكتب نجات بخش که در دنيا هست (اين مهاجران اين مكتب را دارا هستند) ،کشيده
شده است .اين مهاجرت تبليغي براي انجام رسالت هدايت همه انسان هاست .اين ايمان
يك ايمان محلي ،نژادي ،بومي و دورهاي نيست؛ ايماني است که در هر فرد بالفاصله
يك رسالت انساني و جهاني ايجاد ميکند .بنابراين هر کس مسلمان ميشود ،بالفاصله
در برابرش همه انسانها را مخاطب مييابد و سرنوشت همه بشريت به نسبت شخصيت
فرد او مطرح است و در آن سرنوشت ،خودش را مسئول ميداند ،و در حالي که انسان
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محبوس در چارچوب وضع اجتماعي و طبيعي و جغرافيايي اش ،انسان که شايستگي
انجام رسالت جهاني را داشته باشد نيست .رفتن ياران پيغمبر به دستور پيغمبر به حبشه
(دو بار پيش از هجرت به مدينه) يكي از معاني اين هجرت است که براي تبليغ و براي
انجام رسالت جهاني است ،در عين حال که براي حفظ اين بهترين سرمايههاي انساني
اسالم هم بود؛ يعني درهجرت به حبشه هم مسئله رسالت تبليغي وارشادي فكري
اسالمي مطرح است و هم مسئله نجات يا هجرت غير متعهد مهاجران حبشه (مهاجرت
از نوع اصحاب کهف )؛ گرچه همه اينها زمينه سازي براي بازگشت به جامعه ،آغاز
کردن تمدن تازه ،فرهنگ تازه و انسان تازه است .
 .4مهاجرت علمي :ممكن است مسئله کلمه و اصطالح «هجرت» مطرح نباشد ،يعني
حرکت از محدوده بومي به مناطق گوناگون و متحرك بودن انسان بر روي خاك
مطرح است .
دستورات مكرر اسالم براي رفتن و گشتن و سير آفاق کردن و زمين را سفر کردن
و جهانگردي :فسيروا في االرض فانظروا کيف کان عاقبه المكذبين (بعضي زمين را
بگرديد و عاقبت بدکاران را بيابيد) ،براي تحقيق علمي است و رسيدن به يك معناي
تازه و يك مجهول تازه يعني کيفيت و علت انحطاط اقوام گذشته و علت نابودي آن
اقوام و ملتهايي که در قرآن گاه از آنها ياد ميشود .به انسان ميگويد گوشه خانه
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ننشينيد و فكر کنيد که چرا عاد از بين رفت ،قوم ثمود از بين رفت ،قوم لوط نابود شد و
دائم ببافند و به دليل عقل و منطق تخيل بكنيد و تعريف منطقي جامع و مانع بسازيد.
بلند شويد و راه بيفتيد ،برويد بشكافيد ،ببينيد ،بجوييد و بررسي عيني ،تجربي ،شهودي
و حسي بكنيد ،در اينجا به قدري مسئله عظيم است که قرآن حتي براي تاريخ ،حتي
براي تحقيق در تاريخ ،مهاجرت و حرکت و محبوس نماندن در يك نقطه و در
چارچوب سنتها ،شرايط اجتماعي و موروثي را فرمان ميدهد و ميدانيم که يكي از
بزرگترين عواملي که علوم انساني مثل فرهنگ شناسي ،تمدن شناسي ،نژادشناسي و
جامعهشناسي را در اروپا اين همه رشد داد و همچنين علوم طبيعي ،مثل زمين شناسي،
خاك شناسي ،طبقات زمين و آب و معدن شناسي ،گياه شناسي ،انواع جانوران را
شناختن ،و اين علوم فراواني که انباشته شده و به سرعت رشد ميکند ،بيشتر مرهون
دانشمنداني است که گوشه کتابخانههاي دانشگاه هاروارد و سوربن و اسپانيا را ترك
کردند ،گوشه خانهها و کتابخانههاي شخصي و نسخههاي خطي خود را ترك کردند و
به قلب آفريقا رفتند و سالها ماندند ،به قلب جنگل رفتند و سالها کوشش کردند و
همچنين به قلب کوير رفتند وسالها کاويدند ،تا باستان شناسي ،شناخت ملتهاي قديم
و جامعههاي درخشان و تمدنهاي عظيمي که نابود شدند و فرهنگهاي گذشته و
همچنين زندگي حيوانات ،گياهان ،طبقه بنديهاي انواع آنها و علوم انسانشناسي
وطبيعت شناسي ،زمين شناسي ،جانورشناسي و گياهشناسي همه را به وجود آورند .حتي
لطفاً نواقص و اشتباهات تايپي را به اطالع سايت خانۀ شريعتي برسانيدwww.shariatihome.com :

569

هجرت و تمدن

امروز اگر دانشمندي در اروپا بخواهد در کتابخانههاي بزرگ اروپا کتابها رامطالعه
بكند و کتابي بنويسد ،اين کتابش بيارزش است .براي نوشتن تحقيقي روي جامعه،
مطالعه درجا 1مالك و مبدأ هر تحقيق در دنياي امروز است؛ يعني برخيز و برو در همان
نقطه که موضوع تحقيق در آنجا قرار دارد؛ در همان نقطه بايد مطالعه کني ،نه اينكه از
گوشهاي ببافي يا بافندگي ديگران را سر هم کني و تأليف کني يا از ديگراني که
رفتهاند آنجا و کار کردهاند ،ملقمهاي درست کني ،نه ،برو روي زمين بگرد و ببين.
گردشهاي علمي ،سفرهاي علمي و مهاجرتهاي علمي از قرون  14 ،16 ،15و
باالخص در قرون  ،12 ،14در مسائل جامعهشناسي تا قرن  19و در علوم انساني همه
معلول حرکت جامعهشناسان و دانشمندان از سرزمين خودشان است و گشتن همه
مناطق عالم .بنابراين علوم ـ علوم جديد ـ واين تحقيقات و اين همه تحول فكري و اين
همه قوانيني که در رشتههاي مختلف علم امروز پديد آمده مال مهاجرين است؛
مهاجرين دانشمند محقق ،محققين نه نشسته بلكه محققين مسافر و مهاجر .
 .5نوع ديگر مهاجرت ،مهاجرت در درون است .

Etude sur place. 1
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مهاجرتهاي چهارگانه که گفتيم ترك آنجايي است که در آن زندگي ميکنيم و
رفتن به آن مكاني است که بايد برويم براي هر کاري يا هر هدفي .
مهاجرت آخرين عبارت از ترك حالتي است که در آن به سر ميبريم و چگونگي،
صفت و کيفيت خصوصياتي که داريم؛ يعني رها کردن ماهيتي که هستيم و رفتن به
طرف آنچنان انساني که بايد باشيم ،1مهاجرت ازآنچه هستيم به آنچه بايد باشيم .وقتي
که قرآن ميگويد «يا ايها المدثر» ،اين «دثار» چه چيزي است که پيغمبر اسالم را در
خودش پيچيده ،که خداوند اين را به عنوان يك صفت و خطاب تعيين ميکند؟ آيا اين
واقعاً گليم و همان لباسي است که پيغمبر به خودش پيچيده؟ آيا مقصود همه اين
بندهاي طبيعت وارث و گذشته ،اساطيراالولين و محيط اجتماعي و محيط خانوادگي و
محيط تربيتي و هر چه روح را در خود ميپيچد و رهايي و استقالل و آزادي و حرکت
را در انسان ميکشد ،نيست؟ اين دثاري است که انسان را در خود ميپيچد و «يا ايها
المدثر» منظور تنها پيغمبر اسالم نيست ،هر کس به ايمان محمد رسيده بايد از دثار
جاهليتي که او را در خود ميپيچد در بيايد و برخيزد« .قم فانذر ،و ربك فكبر ،و
ثيابك فطهر» :آيا واقعاً در چنين خطابهاي عظيم که بشريت مطرح است ،که رسالت

 . 1اين خيلى عظيم است نشان مى دهد که قرآن وقتى به يك طرف متوجه مى شود ،از طرفهاى ديگر غافل نمى ماند،
برخالف مكتب علمى و فلسفى امروز.
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عوض کردن تاريخ مطرح است ،يك مرتبه خدا ميگويد لباست را پاك کن يا االقل
تنها اين معني را دارد؟
«والرجز فاهجر» ،پليدي را هجرت کن و از پستي و بدي همواره در حال گريز و
سفر باش« :المهاجر من هاجر من السيئات» ،مهاجر کسي است که از بديها هجرت
ميکند ،بديهاي کجا؟ بديهاي بيرون (در آن چهار هجرت گفتم) و بديهاي درون
«رجز» .بنابراين ميبينيم که (افسوس که نتوانستم همه بحث را مطرح کنم ،ولي اينجا
احتياج به توضيح فراوان نيست ،مسئلهاي است که هم من و هم شما بايد بيش از اين
دربارهاش بينديشيم) از همه اين مسائل ،از لحني که قرآن در سخن گفتن از هجرت و
مهاجر پديدار است و همچنين از اثري که مهاجرت در تاريخ بشر به عنوان عامل تغيير
دهنده جهانبيني ،روح و مغز وشرايط اجتماعي منجمد و (عامل) تبديل کننده انسان و
جامعه و روح و فرهنگ راکد به انسان متحرك و جامعه نو و فرهنگ تازه دارد ـ چنان
که گفتم ـ ،بر ميآيد که در تاريخ مهاجرت به عنوان عامل سازنده تاريخهاي نو و
سرنوشتهاي نو و ويران کننده کهنگي و رکود و بستگي و باز کننده اين حلقههاي
محدود محيط و سازنده همه تمدنهايي که تاکنون ميشناسيم ،هست ،و به تعبير ديگر،
مهاجرت عبارت است از آن قيچياي که همه بندهايي را که به وسيله آنها روح
وانسانيت انسان به ميخهاي زمين ،راکد و محبوس و محدود و بسته است و او را از
استقالل و اراده و آزادي و حق ابتكار و سازندگي و خالقيت محروم ميکند ،ميبرد و
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روح را سبكبار ميکند تا بتواند آزادياش را به دست آورد که آزادي انسان در سه
زندان (بيروني) محبوس است :طبيعت ،جامعه (محيط) و تاريخ ،مهاجرت کوبنده هر
سه است تا انسان را از اين سه زندان نجات بدهد؛ و مهاجرت پنجمين ،مهاجرت
دروني ،رواني ،عرفاني و مهاجرت روح آزاد شده از اين سه بند محيط و طبيعت و
تاريخ است که با اين مهاجرت اين روح بايد از چهارمين زندان ،که خودش هست هم
نجات پيدا کند .در زندگي پيغمبر اسالم هم که موارد فراوان دارد ،در همه احاديثي
که از هجرت سخن گفته و باالخص از آياتي که سخن از هجرت رفته و همه جا تكرار
ميشود ،که مغانم کثير و فضل خدا و حسنه در دنيا يعني زندگي خوب مادي و
همچنين سرنوشت متعالي و کمال آخرت هر دو براي مهاجر است ،برمي آيد که
مهاجرت در اسالم به گونهاي مطرح ميشود و اسالم با تازيانه هجرت که دائماً در همه
نسلها و همه قرنها بر روح پيروانش ميزند ،ميکوشد تا از درون و از بيرون انسان را
براند و همواره در حال حرکت بدارد ،و ازماندن در يك جا ،چنان که آب دريك جا
ميپوسد ،روحش نپوسد ،و اين است که مهاجرت انسان را آزاد ميکند .
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