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   مقدمه
  

 آن اول وچاپ است يمطهر اهللا تيآ ديشه استاد يقلم آثار نيآخر شمار در حاضر كتاب
 يجد خطرات كه است شده منتشر وريشهر 17 اهيس جمعه فاجعه با مقارن 1357 سال در
 در چنانكه كتاب نيا مطالب. داشت ديشه متفكر آن يبرا يپهلو معدوم ميرژ يسو از

 سال شعبان مهين شب در يمردم بزرگ اجتماع كي در بود بنا است، شده ذكر آن يابتدا
 به شد، يم افروخته ياسالم انقالب يها شعله نياول كه يزمان در يقمر يهجر 1398
 وآن نشد برگزار اجتماع آن س،يپل ممانعت علت به يول شود راديا خطابه كي صورت
 يانقالب مسلمان جوانان توسط سيپل با يزيوگر وجنگ تظاهرات والبته دينگرد راديا خطابه
  .رفتيپذ انجام
 كتاب صورت وبه درآوردند ريتحر رشته به را نشده راديا خطابه آن مطالب ديشه استاد بعدا

 انيجر در رانيا ياسالم نهضت ريس خط شدن روشنتر در ييبسزا ريتأث كه كردند منتشر
 نظر دقت از يحاك كتاب، نيا مطالب. است داشته ياسالم انقالب يروزيپ از پس و نهضت
  ياسيوس ياجتماع مسائل در يمطهر استاد نشيب وعمق

 ٥
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 رشته گريود وفقه فلسفه بر عالوه مقام يعال هيوفق لسوفيف آن كه دهد يم ونشان است
 يطوالن ديزين اسالم يايدن ياسيوس ياجتماع يانهايجر شناخت در ،ياسالم معارف يها

 انقالب ريبانگيگر است ممكن كه را ياسالم نهضت آفات جهت نيهم وبه است داشته
 بعد كتاب نيا لذا. مينكن گم را درست ريمس ما تا كند يم گوشزد شيشاپيپ شود ياسالم

 افزوده آن به اسالم وجهان ما معهجا ازيون طراوت بر بلكه نشده كهنه تنها نه سال 25 از
  . است شده
 از شيرايو كي از پس آن مطالب كه ميديد آن بهتر كتاب، نيا از رينظ كم استقبال به نظر
. رديبگ خود به يباتريز شكل وكتاب، شود ينيحروفچ نو از آن، ومانند يگذار عالمت نظر
  .شود عواق استاد آثار فتگانيوش مندان عالقه پسند مورد است ديام
  .ميكن يم مسئلت شتريب قيتوف متعال يخدا از
  

  1382آبان
  1424 رمضان برابربا

 ٦
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   الرحيم الرحمن اهللا بسم

  

   اخير ساله صد در اسالمي نهضتهاي
  

  ) 1 (نشد ايراد كه اي خطابه
  
 فضول من ء شي التماس ال و سلطان في منافسة منا كان الذي يكن لم انه تعلم انك اللهم« 

 من المظلومون فيأمن بالدك  في االصالح نظهر و دينك من المعالم لنرد لكن و الحطام
   )2(».حدودك من المعطلم تقام و عبادك
 خواهش يا قدرت  كسب در رقابت گرفت، صورت ما ناحيه از آنچه كه آگاهي خود تو خدايا
 و گردانيم زبا تواند راه هاي نشانه  كه را تو سنن كه بود اين براي بلكه نبود، طلبي فزون
 امان محرومت و مظلوم بندگان كه آوريم عمل  به تو شهرهاي در چشمگير و آشكار اصالح
  . شوند داشته بپا نو از تو  مانده زمين به مقررات و يابند

  
  : پاورقي

 كنفرانس يك در تهران در قمري هجري 98 شعبان 14 عصر در بود بنا خطبه اين.1.
  . نشد ايراد پليس نعتمما علت به و شود ايراد عمومي

  129 خطبه البالغه، نهج. 2

 ٧
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 بزرگ مسعود ميالد با است شعبان پانزدهم كه فردا بودن مصادف يعني تقويمي، شرائط
 هم و فرجه، تعالي  اهللا عجل الحسن حجةبن حضرت بشريت منجي بزرگ و جهاني مصلح
 فرا را ما كشور اسرسر آن  امواج كه اصالحي نهضتي متن در كه معاصر اجتماعي شرائط
 پديد ما مردم اتفاق به قريب اكثريت در خواهي اصالح روح و ايم گرفته قرار است گرفته
 در خصوصا طلبي اصالح و اصالح به را خود بحث كه بخشيد را الهام اين من به است، آمده
  . دهم  اختصاص اخير ساله صد

  

   اصالح واژه
  

 كردن ايجاد  نابساماني معني به كه است افساد مقابل نقطه بخشيدن، سامان يعني اصالح
. شوند مي مطرح قرآن در مكرر كه است قرآن متضاد زوجهاي از يكي افساد و اصالح. است

 قرار يكديگر برابر در دو به دو كه  اجتماعي و اعتقادي هاي واژه آن يعني متضاد زوجهاي
 كفر، و ايمان شرك، و توحيد لقبي از شوند مي  شناخته بهتر يكديگر كمك به و اند گرفته
 اختالف، و،اتحادكفران و شكر معصيت، و اطاعت شر، و خير ، ظلم و عدل ضاللت، و هدايت
  . غيره و استضعاف و استكبار فسوق، و تقوا جهل، و علم شهادت، و غيب
 نفي بايد يكي  كه شوند مي مطرح يكديگر كنار در جهت آن از متضاد زوجهاي اين از برخي

 استعمال مورد. است قبيل  اين از افساد و اصالح. بپوشد تحقق جامه ديگري و شود طرد و
 محيط گاهي و) البين ذات اصالح (است فرد دو ميان رابطه گاهي قرآن در اصالح

 در و است ما بحث مورد اكنون كه است  اجتماعي بزرگ محيط گاهي و است خانوادگي
 اصالح منظور ببريم، كار به را واژه اين گاه هر ام پس  اين از. )1 (است مطرح زيادي آيات
  اصالح ديگر عبارت به و اجتماعي سطح در
 

  : پاورقي
 و 117 و 88 /وهود 170و 85 و 56 / اعراف و 220 و 11 / بقره سوره به شود رجوع -1

  .19 /قصص

 ٨
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  . است اجتماعي 
 شعيب زبان از چنانكه خواند، مي مصلحان را پيامبران خود، تعبيرات مجموع در كريم، قرآن

  : گويد مي پيغمبر
 )1(».انيب اليه و توكلت عليه باهللا اال توفيقي ما و استطعت ما االصالح اال اريد ان «

 بر تنها. نيست خدا دست به جز موفقيتم. ندارم منظوري توانائي حد آخرين تا جزاصالح
  . گشت خواهم باز او سوي به تنها و كنم مي توكل او مقدس  ذات

  
  : كند مي تخطئه شدت به را منافقين اصالح ادعاي عكس، بر و
 ولكن المفسدون هم انهم اال مصلحون نحن انما قالوا االرض في تفسدوا ال لهم  قيل اذا و «
  )2(».يشعرون ال
 باشيد آگاه. اصالحگرانيم فقط ما گويند مي مكنيد فساد زمين در شود گفته آنها به گاه هر 

  . كنند نمي  درك دقت به هم خود و دمفسدانن همينها كه
 خواه  است مسلمان اينكه حكم به مسلماني هر است اسالمي روحيه يك طلبي اصالح
 يك عنوان به هم طلبي، اصالح زيرا. است طلبي اصالح طرفدار اقل ال و طلب اصالح ناخواه
  مصداق هم و است مطرح قرآن در پيامبري شأن
  :يپاورق

  .88 / هود -1
  .12 و 11/ بقره -2

 ٩
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 امر هر البته. است اسالم اجتماعي تعليمات اركان از كه است منكر از نهي و  معروف به امر
 اجتماعي  اصالح هر ولي نيست اجتماعي اصالح مصداق لزوما منكر از نهي و معروف به

 كه جهت آن از وظيفه به آشنا مسلمان هر پس. منكرهست از نهي و معروف به امر مصداق
 حساسيت اجتماعي اصالح به نسبت داند مي منكر از نهي و معروف به امر به وظفم را خود

  . دارد خاص
 اجتماعي،  اصالحات به نسبت ما عصر در كه دهيم توجه نكته يك به است الزم ضمنا

 نوعي به احيانا جهت  اين اما است، تقدير قابل كه شده پيدا مباركي و مثبت حساسيت
 هر. شود مي گرفته هيچ به اجتماعي  اصالح جز خدمتي هر كه دشو مي كشيده گرائي افراط

 در دخالتش ميزان به شخصيتي هر ارزش و شود مي سنجيده اصالح معيار با خدمتي
 صحيح رسد مي نظر به هم تفكر طرز اين. شود مي شناخته معتبر اجتماعي اصالحات
 اصالح لزوما دمتيخ هر اما است، خدمت جامعه  اجتماعي اصالح چند هر زيرا نيست،

 بردن پيش. نيست اصالح اما است خدمت سرطان يا سل داروي  اختراع. نيست اجتماعي
   و بيند مي بيمار شامگاه تا بامداد از كه پزشك هر. نيست اصالح اما است  خدمت علوم

 اجتماعي  اصالح زيرا. كند نمي اجتماعي اصالح اما كند مي اجتماعي خدمت كند، مي معالجه
 رو اين از. نيست  اينچنين پزشك كار و مطلوب، جهت در جامعه ساختن دگرگون يعني
 نبايد اند نداشته نقشي اجتماعي اصالحات در اينكه جرم به را بزرگ خدمتگزاران كار ارزش
 بسيار خدمت و است خدمت يك صدرالمتألهين يا انصاري  مرتضي شيخ كار. بگيريم نديده
   مثال يا. روند نمي شمار به مصلح آنها خود و اصالح، آنها كار كه صورتي در هست هم بزرگ
 و صدها استفاده مورد همواره و شده نوشته پيش قرن نه حدود در كه البيان مجمع تفسير
 كه بوده كاري شود، نمي شمرده اجتماعي اصالح اما است خدمت هست و بوده نفر هزارها

    عيني بودن الگو و شخصي تقواي راه از هك افراد بسا. است داده انجام انزوا در عالم يك
. اند بوده كناربر اجتماعي دخالتهاي از عمال كه حاليدر كرده، را خدمتها بزرگترين خودشان

  نيز صالحان پس

 ١٠
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  . نشوند شمرده مصلح اينكه گو اند كرده خدمت و ارزشمندند مصلحان مانند
 نظر از را خود نقش السالم ليهع علي كرديم، نقل البالغه نهج از كه باال هاي جمله در

 در هم السالم عليه حسين  امام. دهد مي توضيح " مصلح " عنوان به اجتماعي فعاليتهاي
 مفصلي سخنراني و داد تشكيل معاويه  زمان در صحابه كبار از حج ايام كه بزرگ مجمعي

 را پدر هاي جمله همين سخنانش ضمن در است، مسطور العقول تحف در كه كرد ايراد
  . كرد بيان " مصلح " عنوان به داشت را آنها قصد كه فعاليتهائي در را خود نقش يعني آورد
 خود كار  به نيز حنفيه ابن محمد برادرش به خطاب معروفش وصيتنامه در حسين امام

  : نوشت  چنين آنجا در. داد " مصلح " عنوان خود به و " اصالح " عنوان
  
 امة في االصالح  لطلب خرجت انما ظالما، ال و مفسدا ال و ابطر ال و اشرا اخرج لم اني «

  )1(».ابي و جدي بسيرش اسير و المنكر عن انهي و بالمعروف آمر ان اريد جدي،
 اصالح جستجوي در. نيست ستمگر يا و آشوبگر يا كامجو يا طلب جاه فردي قيام من قيام 

 و جد سيرت به و كنم منكر از نهي و معروف  به امر دارم اراده. ام خاسته بپا جدم امت كار
  . نمايم رفتار پدرم

  

   اسالم تاريخ در اصالحي جنبشهاي
  

 اصالحي  جنبشهاي و ارشاد و تعليم سراسر، كه معصومين ائمه روش و سيره از گذشته
 تاريخ هيچ از كه  يافت توان مي فراوان اصالحي جنبشهاي و حركتها اسالم تاريخ در است،
  اين  درباره كافي بررسي اينكه به نظر ولي. نيست كمتر ديگر

  : پاورقي
156 ص مقرم، نيالحس مقتل -1
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 طلبانه اصالح جنبشهاي نظر از اسالم تاريخ پندارد مي ابتداء انسان نيامده عمل به جنبشها
  . است صامت و راكد تاريخي

 در بعد و ننتس  اهل در ابتدا (مسلمانان ميان در انديشه اين كه است سال هزار اقل ال
. كرد خواهد ظهور دين كننده احياء و " مجدد " يك قرن، هر اول در كه يافته راه) شيعه
  : كنند مي نقل ابوهريره  روايت به مضمون اين به حديثي تسنن اهل

  ».دينها لها يجدد  من مائة كل رأس علي االمة لهذه يبعث اهللا ان « 
 و كند نوسازي را او دين كه انگيزد مي رب امت براي مردي سال صد هر سر در خداوند 

  . دهد سامان
 در ما و شود نمي تأييد هم تاريخي نظر از و ندارد اساسي سند نظر از حديث اين چند هر

 اين قبول و رواج و شيوع ولي ،)1 (ايم پرداخته تفكر اين و حديث اين نقد به ديگر جاي
 قرن، يك فاصله در اقل ال مسلمانان كه است  حقيقت اين بيانگر مسلمانان ميان در انديشه
 تلقي اصالحي نهضتهاي را نهضتها برخي عمال و اند داشته  مصلحان يا مصلح انتظار
  . اند كرده مي

 مصطلح اخيرا كه ديني فكر تجدد و اصالحي نهضت و مصلح و اصالح: گوييم مي كه اينست
  . است  مسلمانان گوش به آشنا آهنگ يك است شده

. است حياتي و مفيد بسيار آنها علمي تحليل و اسالم دوره اصالحي نهضتهاي دقيق بررسي
 اختيار در را خود تحقيقات و  بررسي نتيجه و بيابند توفيقي چنين اي شايسته افراد اميدوارم

  . دهند قرار مندان عالقه
 صالحا داعيه برخي. اند نبوده يكسان اند، داشته اصالح داعيه كه جنبشهائي كه است بديهي
  قرار بهانه را اصالح عكس، بر برخي. اند بوده مصلح هم واقعا و داشته

  
  : پاورقي

  . ديني فكر احياء مقاله گفتار، ده -1
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 مسير از سرانجام و داشته اصالحي جنبه آغاز در ديگر برخي. اند كرده افساد و داده 
  . اند شده منحرف اصالحي
 عكس، بر. است بوده اصالحي قيامهاي لباغا عباسي و اموي دوره در علويين قيامهاي
 براي كه بود پليد و  آلوده آنقدر قبيل اين از ديگر جنبش چند و دين خرم بابك جنبش
 جور دستگاه به نسبت مردم خشم و مردم تنفر از يعني داد، معكوس نتيجه اسالم جهان
 نسبي دوام ياصل علت شايد. كاست بود  شده بپا آن عليه نهضتها اين كه عباسي خلفاي

 حكومت شانس بايد را قيامها اين حقيقت در. بود بابك  امثال قيامهاي عباسيان حكومت
    تبعيض عليه زيرا. داشت اصالحي ماهيت آغاز، در شعوبيه قيام. آورد شمار به عباسي
  : شعار با و بود اموي

 اكرمكم ان عارفوالت قبائل و شعوبا جعلناكم و انثي و ذكر من خلقناكم انا الناس ايها يا«
   »)1 (اتقيكم عنداهللا

 و شدند خوانده " التسويه اهل " بودند، كرده قيام تبعيض عليه چون شعوبيه. شد آغاز 
 خود متأسفانه اما شدند، ناميده " شعوبيه " بودند داده قرار شعار را فوق كريمه آيه چون

 و افكار مسير  يعني بودند خاسته بپا آن عليه كه افتادند انحرافي مسير همان در شعوبيه
 و حقيقتجو مؤمن عناصر تنفر  دليل همين به و گرايانه، قوميت و پرستانه نژاد احساسات
 اصالحي مسير از شعوبيه انحراف حقيقت در. انگيختند بر خود عليه را اسالمي عدالتخواه

 در اشتندد دست عباسيان خود شايد و گذاشت، عباسيان  شانس حساب به بايد نيز را اولي
  نژادپرستانه شعارهاي بيراهه به اسالمي عدالتخواهانه شعارهاي شاهراه از را ايرانيان اينكه
 به تاريخ در كه افراطي شعوبيان از عباسي خلفاي شديد حمايت. سازند منحرف ايراني
  وضوح

  
  : پاورقي

   13 /. حجرات -1
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   . است فرضيه اين مؤيد است پيدا
 و بوده  فكري هم ديگر برخي و اجتماعي برخي فكري، برخي ،اسالمي اصالحي جنبشهاي

 و اسالمي علوم كرد مي فكر او. بود محض فكري نهضت يك غزالي نهضت. اجتماعي هم
 نهضتهاي. برآمد " دين  علوم احياء " صدد در است، ديده آسيب اسالمي هاي انديشه
 هم الصفا، اخوان نهضت. بود زمان حكام  عليه اجتماعي نهضتي سربداريان نهضت يا علويين
  . اجتماعي هم و بود فكري
 مانند بوده ارتجاعي  برخي و ،)1 (برديم نام كه همانها مانند بوده پيشرو نهضتها از برخي
 نهضت و دهم، قرن در) شيعه در (اخباريگري نهضت و چهارم، قرن در اشعري نهضت

 و پيشرو از اعم و عملي و ريفك از اعم نهضتها، اين همه. دوازدهم قرن در وهابيگري
 اي عده اخيرا اينكه به توجه با خصوصا است، وسيعي تحليل و بررسي به نيازمند ارتجاعي
 نهضتهاي  دلبخواه طور به و دستور طبق و كرده استفاده سوء موجود خالء از طلب  فرصت
  . گذارند مي خبر بي توده اختيار در و كنند مي تحليل را اسالمي دوره

 با كه  پردازيم مي اخير ساله صد اسالمي اصالحي نهضتهاي از مختصري بررسي به الفع ما
 در كه خودمان زمان و عصر براي گيري نتيجه به و دارد نزديك پيوند فعلي، زندگي و ما

  . پردازيم مي هستيم اصالحي و اسالمي نهضتي متن
 در اصالحي  جنبش يك بعد به مسيحي نوزدهم و اسالمي سيزدهم قرن دوم نيمه حدود از

 آفريقا شمال و لبنان و  سوريه و مصر و ايران شامل جنبش اين. است شده آغاز اسالم جهان
 اصالح داران داعيه بيش و كم كشورها  اين در. شود مي هندوستان و افغانستان و تركيه و

 قرني ندچ ركود يك دنبال به جنبشها اين. اند كرده  عرضه اصالحي هاي انديشه و شده پيدا
  هجوم العمل عكس  حدي تا و گرفت صورت

  
  : پاورقي

 محجة كتاب. نه ديگر جهات بعضي از و بوده پيشرو جهات بعضي از غزالي نهضت البته -1
  . كند مي آشكار را غزالي كار جنبه دو هر فيض مرحوم البيضاء
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 تجديد (سرنسان و بيدارسازي  نوعي و بود غرب فرهنگي و اقتصادي و سياسي استعمار 
  . رود مي شمار به اسالم جهان در) حيات
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 سيد   جمال
  

 اسدآبادي  الدين جمال سيد اخير، ساله صد اصالحي نهضتهاي جنبان سلسله ترديد بدون
 دردهاي كرد، آغاز اسالمي كشورهاي در را بيدارسازي كه بود او. است افغاني به معروف

  . داد نشان را جوئي چاره و اصالح راه نمود، بازگو خاصي بيني واقع با را مسلمين اجتماعي
 كمتر او اصالحي تز به راجع ولي شود، مي نوشته و گفته فراوان جمال سيد باره در اينكه با

 سيدجمال كه بدانيم است  خوب حال هر به. ام شنيده و ديده كمتر من يا و رود مي سخن
 راههائي چه و است دانسته مي چه را  چاره راه و داده مي تشخيص چه را اسالمي جامعه درد
   ؟است كرده مي انتخاب  خويش اصالحي هدفهاي به وصول براي

 انديشه در  هم رستاخيزي خواست مي او. اجتماعي هم و بود فكري هم سيدجمال، نهضت
 حتي و كشور يك و شهر  يك در او. آنها زندگي نظامات در هم و آورد وجود به مسلمانان

 را افريقا و اروپا و آسيا. برد مي سر به كشور يك در وقت چند هر كرد،ن توقف قاره يك در
 در اند نوشته همچنانكه بود تماس در مختلف گروههاي با كشور هر در. گذاشت پا زير

. نمايد نفوذ سپاهيان دل تا اينكه براي شد ارتش وارد عمال  اسالمي كشورهاي برخي
  كشورهاي  به سيد مسافرت
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 و بشناسد نزديك از را كشورها آن كه شد سبب نزديك از آنها بازديدو اسالمي مختلف 
 و پيمائيش جهان همچنانكه آورد،  دست به را كشورها اين شخصيتهاي و جريانها ماهيت

 پيشرفته جهان در آنچه به را او غربي  كشورهاي در طوالنيش نسبتا توقف مخصوصا
 در جمال سيد. ساخت آشنا تمدن آن انسردمدار نيت و اروپا تمدن ماهيت به و گذشت مي

 كشورهاي دردهاي به هم و شناخت را خود جهان و زمان هم پويائي، و تحرك نتيجه
  . شد آشنا دقيقا داشت را آنها عالج داعيه كه اسالمي

 خارجي استعمار و داخلي استبداد را اسالمي جامعه درد مزمنترين و مهمترين جمال سيد
 از راه همين در را خود جان  هم كار آخر. كرد مبارزه شدت به دو اين با و داد تشخيص

 فعاالنه شركت و سياسي آگاهي كننده،  فلج عامل دو اين با مبارزه براي او. داد دست
 رفته دست از عظمت و مجد تحصيل براي و شمرد  الزم و واجب سياست در را مسلمانان
 اسالم به بازگشت هستند آن تهشايس كه جهان در مقامي  آوردن دست به و مسلمانان
 مسلمانان، مرده نيمه كالبد در را واقعي اسالم روح مجدد حلول  حقيقت در و نخستين

   اتحاد. شمرد مي بازگشت آن شرط را شوئي خرافه و زدائي بدعت. دانست مي  حياتي و فوري
 مذهبي هاي  نيافك نفاق در را استعمارگران نامرئي و مرئي دستهاي. كرد مي تبليغ را اسالم

  . كرد مي رو و ديد مي مذهبي غير و
  

   امتياز دو
  
 با و شيعه  جامعه با نزديك آشنائي اثر در كه اينست جمال سيد برجسته خصوصيات از

 درك خوبي به سني روحانيت با را شيعه روحانيت وضع دوگانگي و تفاوت سني، جامعه
 قدرتهاي مقابل در و نيست ملي مستقل نهاد  يك سني روحانيت كه دانست مي او. بود كرده

 است حكومتهائي به وابسته سني روحانيت. رود نمي شمار  به قدرتي استعماري و استبدادي
  عنوان به را آن قرنها خود كه
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 رفت، نمي علما سراغ به  تسنن جامعه در لهذا. است كرده معرفي جامعه به " اولواالمر " 
 به بشود اينكه جهت از سني ديني علماء او نظر از. رفت مي مردم خود سراغ به مستقيما

 مانند ندارند، خاصي امتياز جست، بهره آنها از استعمار ضد و استبداد ضد پايگاه عنوان
  . طبقاتند ساير
 ملي قدرت يك است، مستقل نهاد يك شيعه روحانيت. نيست چنين شيعه روحانيت ولي

 جامعه در جمال سيد رو اين از.  است بوده انانحكمر برابر در و ممرد كنار در همواره است،
 بهترين را طبقه اين پرداخت، آنها سازي آگاه  به و رفت علما طبقه سراغ به اول شيعه،
 كه هائي نامه محتواي و مضمون از. داد تشخيص استعمار و استبداد با مبارزه براي پايگاه
    شيرازي حسن ميرزا حاج وممرح بزرگ زعيم به اش نامه خصوصا شيعه، علماء  به سيد
 برجسته و معروف علماء سران به دارد بخشنامه صورت كه ديگرش نامه و مقامه اهللا اعلي
 اين است نوشته غيره و شيراز و تبريز و اصفهان و مشهد و تهران در و عتبات در شيعه
 نااحيا اگر شيعه روحانيت در كه بود  داده تشخيص جمال سيد. است پيدا كامال مدعا

 مردم و روحانيت با را خود وابستگي اند، داشته خود  زمان مستبدان با نزديك رابطه افرادي
 دشمن پايگاه از استفاده " يعني است مطرح فقه در كه اصل آن از و اند كرده حفظ دين و
 كه - اند بوده  البته كه - اند بوده هم افرادي احيانا اگر و اند، كرده پيروي " مردم سود به
 با را خود محكم پيوند شيعه  مردم لهذا و اند داشته استثنائي جنبه اند، بوده وابسته اقعاو

  . )1 (اند نگسسته تاريخ طول در شيعه روحانيت
 كه تنباكو جنبش در هم داشت فراواني تأثير شيعه، روحانيت قبال در جمال سيد روش

 استعمار و داخلي استبداد ندها بر بود آهنين  مشتي و گرفت صورت علماء وسيله منحصرا
  تأييد و رهبري به كه ايران مشروطيت  نهضت در هم و خارجي،

  
  : پاورقي

 حامد تأليف "  ايران مشروطيت جنبش در پيشرو روحانيت نقش " كتاب به شود رجوع-1
  . سري ابوالقاسم ترجمه الگار،
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 هرگز آگاه انقالبي مسلمان شخصيت يك عنوان به جمال سيد تاريخ در. گرفت صورت علما
   نا برخي اثر در شخصا آنكه با نمايد، تضعيف يا بكوبد را شيعه روحانيت  كه است نشده ديده

  . است ديده هم آزارهائي و صدمات آگاهيها
  : نويسد مي طباطبائي محيط آقاي

  
 نفوذ اهميت متوجه داد مي انتشار را " عروشالوثقي " كه اروپا به خود اول سفر در سيد "
 از يكي به اروپا در اوان همان  كه اي نامه در و بود شده اصالحات انجام براي وحانيانر

 ناميده داغستاني را خود ايران، مأمورين دست از  نجات براي هم او كه (مصر مقيم ايرانيان
 و اند نكرده كوتاهي خود وظايف انجام در ايران علماي كه گويد مي صريحا است، نوشته) بود
 افتادگي  عقب و درماندگي و زحمت اسباب همواره كه اند بوده ايران دولت ورينمأم  اين

  . اند كرده فراهم را كشور و مردم
 نزد سر او از روحانيون مذاق مخالف تظاهري وجه هيچ به زيست مي تهران در كه موقعي
 هك او نيچريه رساله. باشد داشته تفاهم حسن علما با كوشيد مي پيوسته عكس بر بلكه

 از هائي نسخه بود، يافته انتشار و شده  ترجمه عربي به بيروت در تازه ايران به ورود هنگام
 و معقول مدرسين با مالقات مجلس در و كرد مي اهدا فضال و طالب به و آورده دست به آن

. نشود گفته بشود، شنيده خودپسندي و غرور حس آن از  كه سخني كرد مي سعي منقول
 شما شنيدم " بود پرسيده سيد از كه اول مالقات در " جلوه " مرحوم  به ما شنيده چنانچه

   باشد كرده جناحي خفض اينكه براي " ايد كرده مي تدريس را شيخ كلمات مصر در
  خود ضد بر را جلوه مرحوم كه بود داده مناسبي جواب ،
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  . )1 (" نيانگيزد 
  : گويند مي ايشان هم و
 قبول اصلي  شالوده و كرد سازي زمينه خود قلم نوك و بانز تيغ با الدين جمال سيد "

 علماي كه روزي در. آورد فراهم مملكت روحاني علماي نذه در را جديد مشروطه حكومت
 و ظن حسن شد معلوم بودند  گرفته قرار مشروطه نهضت صدر در عتبات و تهران بزرگ
 از و بود نرفته خطا به ايران ساز  مشروطه عنصر درباره الدين جمال سيد صائب حدس
 كودتاي برابر در خواهان مشروطه از علما پشتيباني و قم به مهاجرت تا تنباكو تمرد حركت
 " دارند قرار االنامي مقتدي مقام در يك هر كه بود كساني راهنماي او روح جا همه باغشاه

)2( .  
 به را مسلمانان و بود تجددگرا مردي اصطالح به اينكه با كه اينست جمال سيد ديگر امتياز
 و فني عجز و بيخبري و بيسوادي با و خواند مي غربي تمدن اقتباس و جديده فنون و علوم

 او. بود افراطي گرائيهاي تجدد خطرهاي متوجه بود، برخاسته پيكار به مسلمانان صنعتي
 مانانمسل تفكر اصول اينكه با اما گيرند، فرا را غربي صنايع و علوم مسلمانان خواست مي

    غرب كه ببينند عينك همان با را جهان و گردد غربي بيني جهان آنها بيني  جهان يعني
 به اينكه از اما بگيرند را غربي علوم كه كرد مي دعوت را مسلمانان او. بود مخالف بيند مي

  مكتبهاي
  

  : پاورقي
 سيد نقش -1  . 40 - 39 صفحه زمين، مشرق بيداري در الدين جمال
 دسي نقش -2   52. صفحه زمين، مشرق بيداري در الدين جمال
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 غرب سياسي استعمار با كه همانگونه  جمال سيد. داشت مي برحذر را آنها بپيوندند غربي 
 قرآن احيانا و را جهان كه متجدداني با. بود ستيزه در نيز فرهنگي استعمار با كرد مي پيكار

 و توجيه. كرد مي مبارزه كنند تفسير يغرب ديدگاه از خواستند مي را اسالمي مفاهيم و
  . شمرد نمي جايز مادي و حسي امور به را آنها  تطبيق و قرآن الطبيعي ماوراء مفاهيم تأويل
 كه " هندي  احمدخان سيد سر " افكار با و رفت هند به مصر از كه هنگامي جمال سيد
 مسائل دارد سعي او يدد و شد آشنا رفت مي شمار به هند در اصالح اسالمي قهرمان زماني
 و محسوس تعبير را معقول و غيب كند،  طبيعي توجيه علم، بهانه و نام به را الطبيعي ماوراء

 طبيعي و عادي رنگ شكلي به است صريح و نص قرآن در كه را معجزات نمايد، مشهود
 صرمعا نويسندگان از يكي. كرد ايستادگي سخت كند، زميني را قرآن  آسماني مفاهيم دهد،

  : نويسد مي خان احمد سيد برابر در موضعش و هند به سيد سفر مورد در
  
 برخي فريبكاري از را مسلمانان جمال سيد گفت، مي سخن دين اصالح از احمد سيد اگر "

 فراگرفتن ضرورت احمد سيد اگر. داشت مي حذر بر اصالح در افراط خطرات و مصلحان
 كه داشت اصرار موضوع اين بر جمال سيد كرد، مي تأكيد مسلمانان براي را نو هاي انديشه

 اگر و شود، مي رهنمون درست رفتار به را انسان افراد ديگر عامل هر از بيش ديني اعتقادات
 اين جمال سيد كرد، مي تشويق تربيت در نو هاي شيوه از پيروي به را  مسلمانان احمد سيد
 كه  جمال سيد بدينسان. دانست مي آور نزيا هند مردم قوميت و دين براي طبعا را ها شيوه

 در اقامت هنگام به بود، شده نامبردار نو دانشهاي و ها انديشه از جانبداري به زمان آن تا
  نوخواهي متفكر برابر در هند،
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 اين با. يافت شهرت مسلمانان قديمي سنن و عقائد از پاسداري  به ناگزير احمد سيد چون 
 " نتافت بر روي ديني فكر تحرك ورتضر درباره خود پيشين رأي از نيز دوره  اين در وصف

)1( .  
  : از بود عبارت داد تشخيص اسالمي جامعه در جمال سيد كه دردهائي

   حكام استبداد - 1
 جهالت - 2   تمدن و علم كاروان از آنها ماندن عقب و مسلمان توده خبري بي و

   نخستين  اسالم از آنها افتادن ردو و مسلمانان انديشه در خرافي عقائد نفوذ - 3
    مذهبي غير و مذهبي عناوين به مسلمانان، ميان تفرقه و جدائي - 4
   غربي استعمار نفوذ - 5

 سخنرانيها، تماسها، مسافرتها،: ممكن وسائل همه از بدبختيها و دردها اين چاره براي سيد
 در. جست بهره رتشا در خدمت و ورود حتي جمعيت، و حزب تشكيل مجله، كتاب، نشر
 كه ثابتي غير وضع با زيرا نداد، عائله تشكيل و نكرد ازدواج) 2 (خود ساله شصت عمر

 بود نظر تحت يا تبعيد يا تحصن در گاهي و برد مي سر به  كشوري در چندي هر كه داشت
  . گيرد عهده بر را خانواده تشكيل مسئوليت  توانست نمي
  : دانست مي ذيل امور در بود داده تشخيص كه دردهائي چاره سيد

   مردم. مردم ؟دهد انجام بايد كسي چه را مبارزه اين. مستبدان كامگي خود با مبارزه - 1
 آگاه شان شده  پامال حقوق به كه راه اين از آيا كرد؟ مبارزه ميدان وارد بايد چگونه را

   ؟كرد بايد  چه پس. نيست كافي اما است الزم كار اين شك بدون گردند؟
  

  : پاورقي
  . 86 صفحه عرب، سياسي انديشه در سيري عنايت، حميد دكتر -1
  . است بوده 1314 در) شهادتش (وفاتش و قمري 1254 سال در تولدش -2
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 و شرعي  وظيفه يك سياسي مبارزه كه كنند پيدا ايمان مردم كه است اين اساسي كار

 مردم. نشست نخواهند  پاي از هدف به رسيدن تا كه است صورت اين در تنها. است مذهبي
 همبستگي پس. نيست جدا سياست از دين و دين از سياست اسالم، نظر از كه غفلتند در

  . كرد تفهيم مردم به بايد را سياست و دين
 و مسلمان فرد براي سياسي آگاهي شرعي ضرورت اعالم و سياست و دين همبستگي اعالم

 طرحهاي از يكي  اسالمي جامعه و ودشخ كشور سياسي سرنوشت در او دخالت ضرورت
 درگيري زمان مستبدان با عمال سيد خود. بود موجود دردهاي جوئي چاره براي سيد

 تحريك به شاه ناصرالدين قتل كه آنجا تا كرد، مي تحريك مبارزه به را خود مريدان داشت،
  . شد منتسب او
 قبيل از عملي  اقدام هيچ ينهزم اين در سيد ظاهرا. جديد فنون و علوم به شدن مجهز - 2

 و ها خطابه در كه بوده  همان نداده، انجام علمي انجمنهاي يا مدرسه تشكيل و تأسيس
  . است خوانده مي را مردم خود هاي نوشته

 به كه برگهائي و ساز و ها پيرايه و خرافات ريختن دور و نخستين اسالم به بازگشت - 3
 به سيد نظر از نخستين اسالم  به مسلمانان بازگشت .است شده بسته تاريخ طول در اسالم
 اسالم به بازگشت در سيد. است صالح سلف  سيره و معتبر سنت و قرآن به بازگشت معني
 رجوع قرآن خود كه دانست مي خوبي به او زيرا است، نكرده  مطرح را قرآن به بازگشت تنها
 و عصر هر در كه " اهللا كتاب ناحسب " خطرات به او عالوه به و شمرده الزم را سنت به

  . بود برده پي كامال است شده اسالم مسخ براي  بهانه شكلي به زماني
 مسلمانان داشت  كوشش خود هاي خطابه و نشريات در سيد. مكتب به اعتماد و ايمان - 4
 را مسلمانان ايدئولوژي يك و  مكتب يك عنوان به است قادر اسالم كه سازد مؤمن عميقا را
 به باالخره و دهد پايان خارجي استعمار و داخلي استبداد به و بخشد رهائي و اتنج
 سعادت تأمين براي كه باشند مطمئن بايد مسلمانان. دارد ارزاني سعادت و عزت سلمانانم

  به نبايد و ندارند ديگر  مكتب به نياز خود
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 مكتب جانب   . كنند دراز دست ديگر
 به دادن اعتبار  قبيل از پرداخت مي اسالم مزاياي ذكر به خود هاي نوشته و آثار در اينرو از

 و انساني فرد شرافت اساس بر اسالم تعليمات اينكه قبيل از و استدالل، و برهان و عقل
 علم دين اسالم اينكه قبيل از و است، نبوت  استثناي به تعالي هر به رسيدن براي او قابليت
 فساد با مبارزه و اصالح دين است، مبارزه و جهاد دين است،  سختكوشي و عمل دين است،

 مسئوليت  دين است، ذلت قبول عدم و عزت دين است، منكر از نهي و معروف  به امر و
   ...و است
 برهاني  يقين مبناي بر جز را توحيد اسالم اينكه و اسالمي توحيد روي مخصوصا سيد

 تكيه است باطله عقائد  همه سوز ريشه ياستدالل و برهاني توحيد اينكه و داند نمي پذيرفته
 نيروي با بايد را معتقداتش اساسيترين باشد معتقد كه اي جامعه بود معتقد و داشت فراوان
 بار زير كه است  كافي آورد دست به تقليد و تعبد نه و تخمين و ظن نه يقين، و برهان
 از عقل اعتبار و احترام تا كرد دعوت  برهاني توحيد به را مردم بايد پس. نرود اوهام و خرافه
  . گردد  مسجل و مسلم آنها براي ديني نظر
 و كرد مي  تدريس فلسفه. بود قائل ارزش اسالمي الهي فلسفه براي سيد جهت همين به

 محمد وفادارش شاگرد. كرد مي تشويق اسالمي الهي حكمت آموختن به را خويش پيروان
 به بوعلي " اشارات " از دستنويس دو عبده گويند .نمود وادار فلسفه مطالعه به را عبده
 تشويق همين اثر در ظاهرا. است داده پايان سيد از ستايش به را يكي و نوشته خود خط
 همچنين و بوعلي " نجات " پرداخت، فلسفي كتب برخي نشر و  چاپ به عبده كه بود سيد

 " المشرقيين منطق " از قسمتي الظاهر علي و ساوجي سهالن ابن " النصيريه البصائر "
   ظهر " كتاب در امين احمد. كرد نشر و چاپ بار اولين براي را بوعلي
  تا است سازگارتر شيعي فكر با فلسفه گويد مي) 1 (" االسالم

  
  : پاورقي

   190. صفحه اول جلد -1
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  : آورد مي دليل اينچنين بعد. سني فكر 
 رواج مصر در فلسفه كردند، مي ومتحك مصر بر و بودند شيعه كه فاطميان زمان در "

 اخير عصر در. بست بر رخت مصر از فلسفه سني، روح حلول و فاطميان رفتن با. داشت
  . " يافت رواج مصر در فلسفه ديگر بار آمد، مصر به داشت شيعي گرايش كه جمال سيد

 نياز بي و جامع  ايدئولوژي و مكتب را اسالم خواست مي كه برنامه همين دنبال به باز و
 عليه اروپا در. پرداخت شد مي اروپا در اسالم از كه انتقادهائي از دفاع به كند معرفي كننده
   و كند مي نفي را فرد آزادي و است قدري و قضا و جبري دين اسالم كه شد مي تبليغ اسالم
 ماسال گفتند مي و) 1 (است كور و جبري قدر و قضا به آنها اعتقاد مسلمانان انحطاط علت
 مجله در سيد. جست اسالم خود  تعليمات در بايد را علم از مسلمانان دوري است، علم ضد

 در را آن و كرد دفاع قدر و قضا باره در اسالم  نظريه از مستقل، اي مقاله در و عروشالوثقي
 و ،)2 (شمرد تعالي و ترقي عامل عكس بر ندانست، انحطاط  عامل تنها نه اسالميش شكل

   ضد را آن و بود تاخته اسالم به كه معاصرش فرانسوي فيلسوف رنان ارنست  به همچنين
 علم  . )3 (داد پاسخ بود آورده حساب به مسلمين انحطاط عامل و

 كشورهاي  داخلي مسائل در كه سياسي استعمار از اعم خارجي استعمار با مبارزه - 5
   كسب به منجر كه اقتصادي استعمار و كرد، مي دخالت اسالمي

  
  : پاورقي

 - 1  . مطهري مرتضي تأليف " سرنوشت و انسان " كتاب به شود رجوع
 " اسالمي  نهضتهاي گذار پايه حسيني، الدين جمال سيد " كتاب و مدرك، همان- 2

  . واثقي صدر آقاي تأليف
    خسروشاهي هادي سيد آقاي نوشته " علم و اسالم " رساله به شود رجوع- 3 
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 استعمار و شد، مي اسالم جهان اقتصادي و مالي منابع كردن غارت و ظالمانه امتيازات  
 آنچه به را آنها و پرداخت مي اسالمي فرهنگ نظر از زدائي فرهنگ نوعي به كه فرهنگي

 و انساني فرهنگ يگانه را غربي  فرهنگ عكس، بر و كرد، مي اعتقاد بي دارند و داشته خود
 اگر كه ساخت معتقد را مسلمان روشنفكران  خيبر كه آنجا تا كرد مي معرفي سعادتبخش

 فرنگي، خط خطش شود، فرنگي پا ناخن تا سر فرق از بايد شود متمدن خواهد مي شرقي
 آدابش، فرنگي، پوشيدن لباس طرز همان پوشيدنش لباس طرز فرنگي، زبان زبانش

  . شود فرنگي همه اخالقش هنرش، اش، فلسفه عقائدش، ، ادبياتش تشريفاتش، مراسمش،
 استبداد  جبهه: دانست مي الزم جبهه دو براي را سياست و دين همبستگي طرح سيد

 براي را مسلمانان  مذهبي شعور كه داشت فراوان كوشش. خارجي استعمار جبهه و داخلي
 اصالحي برنامه هر به نسبت برنامه،  اين براي و سازد بيدار استعمار و استبداد با مبارزه
  . بود لقائ تقدم حق ديگر

 سياست و دين جدائي جهت در استعمار عمال طرف از متقابال بعدها كه كوششهائي
 قهرمان را آتاتورك و شد معروف) 1 (" علمانيت " نام به كه آمد عمل به) سكالريسم(

 جهان در را علمانيت انديشه. بود طرح  همين با مقابله براي آورد، شمار به بايد آن بزرگ
 اصل سياست و دين همبستگي اگر كه است واضح. كردند تبليغ عرب مسيحيان عرب،
 مسيحيان تنها ولي. داشت نخواهند جامعه در نقشي عرب  مسيحيان شود، شناخته مسلم
   طرفدار سخت نيز مسلمانان از اي عده كردند، مي تبليغ را علمانيت انديشه  كه نبودند عرب
   ؟چرا. متدين روشنفكر مسلمانان آنهم بودند، آن
   در اينكه آن و بردند، مي رنج ديگر جريان يك از حقيقت در مسلمانان اين
  

  : پاورقي
 لغت در است، نما عربي چند هر شد، گفته باال در كه است معني همان به لغت اين-1

  . نكرديم پيدا آن از اي نشانه

 ٢٧



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 از را آنها اطاعت و دانستند مي " اولواالمر " را سالطين و خلفا اينكه حكم به تسنن جهان
   قرار خدمت در صورت  به سياست و دين همبستگي شمردند، مي واجب ديني جنبه

 اينچنين بودند  سياست از دين جدائي طرفدار كه آنان. بود سياست طرف از دين گرفتن
 مقام يك صرفا مصري  حاكم يا عثماني خليفه خواستند مي يعني خواستند، مي را جدائي
 آزاد او از انتقاد در مردم ملي و  مذهبي وجدان و ديني، مقام يك نه شود شناخته دنيائي
 مطرح جمال سيد امثال كه سياست و دين  همبستگي. بود درست سخني اين و. باشد
 ديني قداست خود به سياسي استبداد كواكبي  قول به كه نبود اين معني به كردند مي

 خود سياسي سرنوشت در دخالت نمسلما توده كه است اين  معني به عكس بر بلكه بدهد،
 وابستگي معني به سياست و دين همبستگي. بشمارد ديني مهم مسئوليت و وظيفه يك را

  . است دين به سياست وابستگي معني به بلكه نيست سياست  به دين
 كردند، مي  دفاع سياست از دين جدائي و علمانيت از كه عرب مسلمانان از اي عده
 كنند، انكار  ديني وظيفه يك عنوان به سياست در را دهتو دخالت خواستند نمي
 و دين جدائي البته. نمايند نفي را سياسي مقامات ذهبيم و ديني اعتبار خواستند مي

 شكلي به و كشانيد بدبختي به را تركيه  كه بود آن قهرمان آتاتورك كه مفهومي به سياست
 با است مساوي كه بود سياست حنهص از دين كردن  بيرون معني به شد عمل ايران در كه
  . اسالم از اسالم پيكر اعضاء  عزيزترين از يكي كردن جدا

 مقام  يعني شد طرح باال در كه مفهومي به سياست به دين وابستگي دانيم مي چنانكه
 مفهومي  چنين هيچگاه شيعه در. دارد تسنن جهان به اختصاص حكام، داشتن قدسي
  . است نبوده باال  صورت به هرگز " اولواالمر " از عهشي تفسير. است نداشته وجود

 - 6   بار اولين غرب برابر در را اسالم اتحاد نداي ظاهرا. اسالم اتحاد

 ٢٨



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 است، عملي غير  امري كه مذهبي اتحاد اسالم، اتحاد از منظور. )1 (كرده بلند جمال سيد
 غارتگر دشمن مقابل در دواح  صف تشكيل يعني بود سياسي و اي جبهه اتحاد منظور. نبود

)2( .  
 باالخص ، مسيحي غرب در همچنان " صليبي حرو " كه داد مي هشدار مسلمانان به سيد
 را تعصب آزادمنشي،  ماسك با اينكه رغم علي غرب. است ور شعله و زنده انگلستان در

 گرفتار سخت) مسلمانان عليه  مذهبي تعصب خصوصا (تعصب دام در خود كند مي نكوهش
 بد تعصب بود مدعي كنند، مي نكوهش را تعصب مابان، فرنگي آنچه رغم علي سيد. ستا

 انسان در كه تعصبدر افراط. دارد اعتدالو يطتفر و افراط ديگر چيزهر مانند تعصب نيست،
 و " تصلب " معني به تعصب اما است، بد كند مي ايجاد كورو منطق بي جانبداري  حس
 سيد. است مستحسن بسيار نيست، بد تنها نه منطقي و لمعقو معتقدات از حمايت غيرت

  : گفت مي
 بينند، مي آنان  ميان پيوند استوارترين را مسلمانان ديني اعتقاد چون اروپائيان، "

 و گروه هر از بيش خود ولي كنند  سست را پيوند اين تعصب با مخالفت نام با تا كوشند مي
 يعني راهب، پطرس روح از است ترجماني  گالدستون. گرفتارند ديني تعصب به كيش

   ") 3 (صليبي جنگهاي بازنماي
  افسر كه آنگاه. شد آشكار خوبي به قرن نيم حدود از پس سيد بيني واقع

  : پاورقي
 بحث " زمين  مشرق بيداري در جمال سيد نقش " كتاب در طباطبائي محيط استاد -1

  . اند هدانست پيشقدم را نادر و كرده زمينه اين در جالبي
 يا [" اميني عالمه  يادنامه " كتاب در " اسالمي وحدت و الغدير " مقاله به شود رجوع-2

 نقش " كتاب در طباطبائي محيط آقاي  بحثهاي و ] شهيد استاد اثر " مقاله شش " كتاب
   128 - 77 صفحات "  زمين مشرق بيداري در الدين جمال سيد

 -3   102 .صفحه عرب، سياسي انديشه در سيري
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 مسلمانان از را  المقدس بيت اسرائيل و اعراب اول جنگ در يهود ارتش فرمانده اروپائي 
 االن ": گفت شد تشكيل  اسرائيل صهيونيستي دولت و داد يهوديان تحويل و گرفت

  . " يافت پايان صليبي جنگهاي
 پان: صورتهاي  به كه ناسيوناليسم اصطالح به و پرستي مليت و پرستي قوميت انديشه رواج

 وسوسه با اسالمي كشورهاي در  غيره و هندوئيسم پان تركيسم، پان ايرانيسم، پان عربيسم،
 همچنين و سني، و شيعه مذهبي نزاعهاي تشديد سياست همچنين و شد، تبليغ استعمار

 براي همه رقيب، قهرا و كوچك كشورهاي صورت  به اسالمي سرزمين كردن قطعه قطعه
  . هست و بوده " اسالم اتحاد " يعني استعمار، كننده كن  ريشه نديشها آن با مبارزه

 سيد.  اسالمي جامعه جان نيمه كالبد به جهاد و مبارزه و پرخاشگري روح دميدن - 7
 و بدمد مسلمين پيكر به را راستين اسالم روح ديگر بار وار مسيح خواست مي كه جمال
 فراموش و كشيد پيش را جهاد شده اموشفر اصل آورد، جوش به را آنان اسالمي غيرت
 در هنوز صليبي روح اگر. كرد تلقي  مسلمين انحطاط براي بزرگي عامل را اصل اين شدن
 " كتاب در. ببرد ياد از را خود مجاهدگري روح  مسلمان چرا هست، غربي پيوند و رگ

  : نويسد مي " عرب  سياسي هاي انديشه در سيري
 و دانست مي  مسلمانان صلبي دشمن بلكه استعماري، قدرتي اتنه نه را انگلستان سيد "

 اينرو از انگلستان: نوشت بار  يك چنانكه است، اسالم نابودي انگلستان هدف كه بود معتقد
 به هميشه انگلستان. كنند مي پيروي  اسالم دين از اينان كه است مسلمانان دشمن

  از بخشي تا كوشد مي گوناگون نيرنگهاي
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 اهل دشمنكامي و شكست گوئي. )1 (بدهد ديگر قومي به و بگيرد را اسالمي ايسرزمينه 
 ...جويد مي ندارشان و دار  نابودي و آنان زبوني در را خويش سعادت و دارد خوش را دين
 و پيكار دين را اسالم كه بود اين  به او تمايل سيد انگليسي ضد بينش نتيجه يك

 برابر در او، نظر به. كند تأكيد بسيار جهاد  فريضه روي به اينرو از و بداند سختكوشي
  . )2 (" ندارند زور به توسل جز راهي مسلمانان است اسالم  نابودي به مصمم كه حكومتي

  
 نوزدهم و  هجري سيزدهم قرن در مسلمانان. غرب برابر در باختگي خود با مبارزه - 8

 و بودند رفته غرب به سفري اگر يا و بودند، خبر بي گذشت مي غرب در آنچه از يا مسيحي،
 يا مرعوب سخت شدند، مي آگاه گذشت مي  غرب پيشرفته جهان در آنچه از بيش و كم

 به چه نحوي، به مسيحي غرب برابر در بتواند اسالمي  شرق اينكه از و شدند مي مجذوب
 در هشا ناصرالدين گويند. بودند مأيوس كند علم قد مبارزه شكل  به چه و رقابت، شكل

 غرب  به هرگز ما !صدراعظم: گفت خود اعظم صدر به فرنگ، مسافرتهاي از يكي از بازگشت
   !نشود بلند كسي از صدائي هستم زنده من تا بكن كاري فقط تو. رسيد نخواهيم

 ابتدا در و رفت مي شمار به هند مسلمانان رهبر خود عصر در كه هندي احمدخان سيد سر
 و دوست اقرار به. رفت  انگلستان به سفري هجري 1284 سال در دكر مي مبارزه استعمار با

 انگلستان استعمار با مبارزه انديشه. گذاشت  باقي او درروحيه عميق اثري سفر آن دشمن،
  و گسترده  تمدن آن مشاهده از پس

  : پاورقي
 سود  به و فلسطين مورد در بالفور اعالميه موجب به انگلستان كه كاري همان -1

  . داد انجام نيستهاصهيو
 -2   102. - 101 صفحات عرب، سياسي هاي انديشه در سيري
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 احمدخان سيد دماغ از كلي به فرهنگي، و نظامي و اقتصادي و سياسي قدرت آن و وسيع
 و چون و خدشه قابل غير را آن  كه شد غرب تمدن و فرهنگ مرعوب آنچنان او. شد خارج
 تنها نه پس آن از. دانست بيهوده را آن با مبارزه و اپذيرن مقاومت را انگلستان قدرت و چرا،

 ترك كردند مي مبارزه انگلستان استعمار با كه را مسلمانان زنجير  هم هندوان با همكاري
 از و كرد  تخطئه بود آن اركان از يكي نيز اقبال كه را " ليك مسلم " حزب مبارزه گفت،
 جلب مسلمانان براي راه تنها كه رسيد نظرش هب. نمود خودداري آنها با همكاري و تأييد

 فرد يك به شد تبديل پس اين از احمدخان سيد. است هندوان مقابل در انگلستان حمايت
 تفسير غربي مادي ديد احيانا و حسي ديد با هم را  قرآن. غرب فرهنگ و تمدن مبلغ
 مسلمانان همواره مرعوب، نه و بود غرب تمدن مجذوب نه برعكس،  جمال سيد اما. كرد مي
 غربي استعمار  ابوالهول مقابل در و ندهند راه خود به را نوميدي و ترس داد مي هشدار را

  : نويسد مي عنايت حميد دكتر آقاي. نمايند ايستادگي
  
 در عربي زبان  به كه اي مجله (" عروشالوثقي " راه از خواست مي زماني در جمال سيد "

 استعمار كه بيفزايد) نوميدي و  ترس با مبارزه (مبارزه اين نهدام بر) كرد مي منتشر پاريس
 جنگ در ايران شكست اثر بر و بود، يافته  دست بزرگي كاميابيهاي به آسيا در انگليس
 و) م1857 - ه 1274 (هند شورش نافرجامي و) ميالدي 1856 و هجري 1273 (هرات
 ناپذير شكست قدرتي نهمچو  مسلمان توده نظر در ،)م1882ه 1300 (مصر اشغال

 برابر در بيچارگي عقده از را خويشتن  كه زماني تا مسلمانان كه دانست مي سيد. نمود مي
 اميران و بيگانه استعمار ضد بر كه داشت چشم توان نمي  ايشان از نرهانند، انگليس استعمار
  استبداد (شعار ظلم و ستمكار
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 در را مسلمانان تا كوشد مي  خويش زندگي سرسرا در اينرو از. برخيزند پيكار به) داخلي 
 شوند بسيج و يگانه راستي به مسلمانان اگر  كه دهد نشان و كند قويدل انگلستان با مبارزه

    اين از اي نمونه. دارند باز زورگوئي و خواهي گسترش از را انگلستان توانند مي) اسالم اتحاد(
  : اينست اش خالصه  كه است عروشالوثقي در " اسطوره " عنوان به اي مقاله سيد، اعتقاد
 آن درون به  تاريكي ترس از شب هنگام به مسافران كه بود پرستشگاهي استخر شهر بيرون
 كم كم. گذشت مي در مرموز طرزي به رفت مي آن درون كه كس هر ولي بردند، مي پناه
 آنجا در را شب كه نداشت را آن  پرواي هيچكس و ترسيدند پرستشگاه اين از مسافران همه

 داشت ومندنير اي اراده ولي بود شده خسته و بيزار  زندگي از كه مردي سرانجام تا بگذراند،
 به را او كه برخاست گوشه هر از انگيز هراس و سهمگين صداهاي.  رفت پرستشگاه درون به

 با. ام دهش  خسته زندگي از كه آئيد پيش: زد فرياد و نترسيد مرد ولي كرد، مي تهديد  مرگ
 شكاف از و شد شكسته  پرستشگاه طلسم و برخاست انفجاري صداي يكباره فرياد همين

 آنچه شد آشكار بدينسان.  ريخت فرو مرد پاي پيش معبد هاي گنجينه ديوارهايش
 گاهيپرستش چنين كبير بريتانياي. .. است بوده موهوم خطري از ترس شتهك مي را مسافران

 آنگاه و برند مي پناه آن درون به بترسند سياسي تاريكي از ونچ گمراهان كه است بزرگ
 نوميد زندگي از كه مردي روزي ترسم مي. آورد مي در پاي از را ايشان انگيز، هراس اوهام
  به دارد استوار همتي  ولي شده
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 بشكافد ديوارها پس آورد، بر نوميدي فرياد آن در يكباره و) 1 (برود پرستشگاه اين درون 
  . )2 (" بشكند اعظم لسمط و

 سوم جلد  مثنوي كتاب در كه است " كش مهمان مسجد " داستان همان اسطوره اين
 ولي است كرده  اقتباس كتاب همان از را داستان اين سيد الظاهر علي و است آمده

  . كند بيان مسجد  نام با را اسطوره اين اسالمي غير محيطي در است نخواسته
  

   سيد آرمان
 خالصه  اسالمي اي جامعه در آلش ايده جامعه و سيد اصالحي آرمان كه گفت نتوا مي
 بر اي، فرقه اي، منطقه زباني، نژادي، اختالفات باشد، حاكم آن سراسر بر وحدت كه شود مي

 آسيب را آنها ايدئولوژيكي و فرهنگي و معنوي وحدت و نگردد فائق آنها اسالمي اخوت
 صنعت و فنون به آشنا و زمان به واقف و عالم و آگاه اشندب مردمي مسلمان مردم نرساند،
 غربي  روح با نه اسالمي روحبا را غربي تمدن استبداد، و استعمار قيد هرگونه از آزاد و عصر،

 كه برگها و ساز و ها پيرايه بدون باشد نخستين اسالم همان حاكم اسالم نمايند، اقتباس
 گردد، باز مسلمانان به  مجاهدگري روح است، شده بسته آن به تاريخ طول در بعدها

  . نروند استعباد و استبداد و ظلم بار زير نمايند، شرافت و عزت احساس
 اسالمي جامعه بر  حاكم رعيتي و ارباب نظام مورد در آرماني سيد داريم اطالع ما كه آنجا تا

 آنها به كه مياسال علوم  آموزشي نظام هم و خانوادگي نظام مورد در همچنين و آنروز
   نظر از نيست  معلوم است، نكرده ابراز داشته فراوان دلبستگي

  
  : پاورقي
 -1  . بود سيد خود شك بدون مرد اين

 عروشالوثقي از نقل 100 - 99 صفحات " عرب سياسي هاي انديشه در سيري "-2
   224- 223 صفحات
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 هم ؟است انديشيده مي چگونه سيد اسالمي، معيارهاي و موازين با نظامات آن انطباق
 اسالمي سياسي  فلسفه خود، زمان مستبده حكومتهاي با پيگيرش مبارزه رغم علي چنانكه

 شايد هست الگوئي چه و شكل چه به كه است نداشته عرضه دقيقا پسنديده مي خود كه را
 مسائل اين به كه داده نمي امان استعمار و استبداد با پيگيرش مبارزات كه بدانجهت

 و انقالب راه در گام نخستين را استعمار و استبداد با مبارزه كه بدانجهت شايد و. دازدبپر
 درست را اول گام اين گاه هر مسلمان ملت بوده معتقد و  دانسته مي اسالمي رستاخيز
    نقص نوعي از را اينها است ممكن و بكند، چه كه دانست خواهد خود دوم،  گام در بردارد،

  . كرد تلقي سيد كار در كمبود و
  

   سيد امتيازات
  

 نظيري مجموع در كه بوده برخوردار اكتسابي و طبيعي مزاياي سلسله يك از جمال سيد
  . يافت توان نمي برايش

 ميان در ندرت  به كه بوده برخوردار اي العاده خارق استعداد و هوش از اوال طبيعي نظر از
 نزديك از را او كه كساني همه  كه است زيچي اين. يافت توان مي برايش نظيري بشر افراد
 گوئي. است داشته اي العاده فوق تلقين و القاء قدرت و كالم نفوذ ثانيا. معترفند بدان اند ديده

 ايراد مصر در كه هايش خطابه در. است بوده برخوردار كالم سحر و هيپنوتيزم نوعي از
    هيجان به و گريانده مي سخت خود عوض و حال بر را مردم كرده مي ايجاد ولوله  گاه كرده
  . است آورده مي
 تحصيالت.  است اسالمي فرهنگ فرهنگش كه است اين امتيازش اولين اكتسابي نظر از

 بزرگ شخصيت دو محضر از نجف در مخصوصا. بوده نجف و تهران و قزوين در سيد اوليه
 و مقامه اهللا اعلي نصاريا مرتضي شيخ حاج الفقهاء خاتم بزرگ مجتهد  يكي شده، مند بهره
 جزيني در همداني حسينقلي مال آخوند بزرگ عارف و عاليقدر فيلسوف متأله حكيم ديگر

  از را عقلي علوم سيد ظاهرا. شوندي
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 فرا بوده سبزواري هادي مال حاج مرحوم برجسته شاگردان از خود كه بزرگ مرد اين 
 با بوده نيز سيد همشهري ضمنا كه بزرگ مرد اين محضر در عالوه  به و است، گرفته
 درنجف، ديگر بزرگ دو با رفاقتش و دوستي. است شده آشنا عرفاني عوالم و  معنوي مسائل
 مرحوم ديگرو خودش،عصر بزرگ حكيم و عارف كربالئي، تهراني احمد آقاسيد مرحوم يكي
 نقش عراق انقالب در كه عراقي  بزرگ مجاهد و عارف و اديب و شاعر حبوبي سعيد سيد

  . است گرفته صورت همداني آخوند مرحوم محضر در است داشته اي برجسته
 و سلوكي و تربيتي و اخالقي مكتب با آنكه علت به اند نوشته را سيد حال شرح كه كساني
 سيد آقا مرحوم شخصيت  همچنين و اند نداشته آشنائي همداني آخوند مرحوم فلسفي
 اي ساده گزارش به اند شناخته نمي را حبوبي يدسع سيد مرحوم و كربالئي تهراني احمد
 سيد شاگردي كه اند نداشته توجه اند، گذشته سرعت  به آن از و نكرده درنگ كرده، قناعت

 در عميقي آثار چه ديگر بزرگ دو آن با معاشرتش و همداني آخوند مرحوم محضر در
    پي سيد زندگي در نكته اين به كه وقتي از بنده اين. است داشته عمر آخر تا سيد روحيه
  . كرد پيدا ديگري اهميت و ديگر بعد نظرم در سيد شخصيت بردم،

 از پس شد سبب فرهنگ اين از او عميق و شديد تأثير و اسالمي فرهنگ با سيد آشنائي
 نشود باخته خود شده، پيدا آشنائي اين هند در ظاهرا كه اروپائي جديد فرهنگ با آشنائي

  . رددنگ فرهنگ آن جذب و
 قبيل از بيگانه متعدد  زبانهاي اوال او. بود خود زمان و جهان با او آشنائي سيد امتياز دومين

 و اروپا و آسيا به دانست، مي) العجم آثار نقل طبق (را روسي حتي و فرانسه و انگليسي
 و برخورد جهان سياسي و علمي مهم شخصيتهاي با و كرده مسافرت افريقا از قسمتي
  . بود بخشيده وسيعي اوديد به اينها و بود ردهك مذاكره
    آن رهائي و نجات راه در كه را اسالمي جهان كه بود اين سيد امتياز سومين
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 از آنجا مردم با و كرده مسافرت كشورها آن غالب به. شناخت مي نزديك از كرد مي كوشش
 در و رفته افغانستان و هتركي و  ايران و هند و مصر و حجاز به. بود كرده پيدا تماس نزديك

 در كه شخصيتهائي و نهضتها و حركتها ماهيت  به لهذا و بود، كرده اقامت مدتي كدام هر
 اشتباهاتي نوع از اشتباهاتي از و بود برده پي داشت وجود اسالمي كشورهاي در زمان آن
  . ماند مصون اند شده دچار ديگر مصلحان برخي كه

 جغرافيائي و اقتصادي و سياسي اوضاع درباره عشوسي اطالعات امتيازش چهارمين
 نوشته شيرازي حسن ميرزا  حاج بزرگ زعيم مرحوم به كه اي نامه از. بود اسالمي كشورهاي

 پرده پشت جريانهاي از و ايران عمومي  اوضاع از مرد اين حد چه تا كه شود مي روشن است
  . است بوده  آگاه استعمار نيرنگهاي از و سياست
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   عبده محمد خشي
  

 بالخصوص تسنن، جهان در مصلح عنوان به نامش كه شخصيتي دومين جمال، سيد از پس
 روح عبده. است جمال سيد مريد و شاگرد عبده محمد شيخ شود مي برده عرب، جامعه در

  .  دانست مي جمال سيد مديون را خود معنوي زندگي و خود
 را عبده كه  چيزي. كرد مي احساس بود، داده تشخيص جمال سيد كه دردهائي همان عبده

 اثر در مسلمانان مذهبي  انديشه بحران به عبده خاص توجه سازد، مي متمايز جمال سيد از
 چند ركود اثر در مسلمانان كه است  اسالم جهان جديد مقتضيات و غربي تمدن با برخورد

 از پس عبده: ديگر ارتعب به. نداشتند بحران اين با مقابله براي درستي آمادگي ساله صد
 جستجوي در و داد مي آزار را او انديشه آنچه مصر، به بازگشت و جمال سيد از شدن جدا
  . بود " زمان مقتضيات و اسالم " مسأله بود، آن  براي حلي راه

 برخي مابي قشري و فكري جمود اثر در طرفي از كه بود  حلي راه جستجوي در عبده
 جهت همين و نشود تلقي مصري جامعه تكامل و پيشرفت مانع  اسالم ديني، علماي

  جامعه از بسياري در كه چيزي همان (نينگيزد بر اسالم عليه مسلمانان خود از را نيروهائي
  انطباق نام به ديگر طرف از و) گرفت صورت اسالمي هاي
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 هاي ليقهس و ذوقها با اسالمي مقررات و اصول نگيرد، صورت ها كاري افراط علم، با اسالم 
    به و) گرفت صورت طبقه يك ميان در هم آن كه كاري همان (نشود داده  تطبيق روز باب

 نوع  آن - جمال سيد خالف بر - عبده. نگردد خارج صحنه از اسالم عمال ديگر شكلي
 كشف پي در اينرو از كند مي احساس ديني عالم يك كه كرد مي احساس را مسؤوليتي
  . بگيرد را تفريط و راطاف جلو كه بود ضوابطي

 از مقارن فقه  قبيل از است نكرده طرح جمال سيد كه كرده طرح را مسائلي عبده اينرو از
 جديد حقوقي نظام ايجاد ،اجتهاد در حقوق فلسفي مباني دادن دخالت چهارگانه، مذاهب

 هب و معامالت و عبادات ميان شدن  قائل تمايز باشد، روز مسائل پاسخگوي كه فقه در
 به آنچه و است مربوط اخروي و معنوي امور به  آنچه ميان شدن قائل تمايز: ديگر عبارت
 در كه دارد اجتهاد نوعي حق دوم قسم در فقيه اينكه و است مربوط دنيائي و زندگي امور
 اعتبار همان اجماع اعتبار اينكه و اجماع درباره خاصي ديد همچنين و ندارد، اول قسم
    كه است دموكراسي اصل همان اسالم در شورا اصل اينكه همچنين و است عمومي افكار
  . است كرده طرح بعد قرنها غرب
 يك صورت به  كه دارد توانائي اسالم كند ثابت كه بود آن پي در جمال سيد مانند عبده،
 به را آنها و گيرد قرار اسالمي  جامعه انديشه گاه تكيه و راهنما ايدئولوژي، يك و مكتب
 اجتماعي و دنيائي هاي فلسفه داشت سعي اينرو از. برساند اخروي سعادت و دنيائي عزت

 اسالم اخالقي اصول استحكام و انفاق، و زكات و حج و روزه و نماز قبيل از اسالمي مقررات
  . نمايد روشن را

 ميانه اي فرقه  تعصبهاي با و بود اسالم دنياي وحدت پي در جمال سيد مانند كه عبده
 آن نشر و شرح صدد در ،كرد كشف را غهالبال نهج خودش قول به كه وقتي نداشت، خوشي
 درنگ بود خلفا عليه كه هائي خطبه بر  حتي كتاب آن همه بر پاورقي و تحشيه در و برآمد،
  بيمانند و بليغ ستايش از همچنانكه نكرد،
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   . ننمود خودداري السالم عليه علي سخنان
 و كرد مي فكر  انقالبي سيد اينكه يكي: داشت نظر اختالف جهت دو در جمال سيد با عبده
 رأس در را استعمار و استبداد با مبارزه سيد اينكه ديگر. بود تدريجي اصالح طرفدار عبده
 دور و كند را الفساد ام اين ريشه بايد اول بود معتقد و بود داده قرار خود هاي برنامه

 بازگشت و پاريس در سيد از شدن جدا از بعد و عمر اواخر در اقل ال - عبده ولي انداخت،
 پرورش و آموزش بر دارد تقدم جامعه ديني تربيت و آموزش كه بود معتقد - مصر به

  . سياسي حركت هر بر و آنها  سياسي
 چنين عبده و سيد كار نتايج عنوان به " عرب سياسي هاي انديشه در سيري " كتاب در
  : نويسد مي

 از اند، داشته مسلمانان  بيداري تاريخ بر ايندو كه تأثيري حيث از عبده با سيد كار نتايج "
 عبده و بود سختكوشي و پيكار مرد بيشتر جمال سيد. است بوده متفاوت بسيار يكديگر

 آنان فكري تحرك راه تنها را مسلمانان  آزادي جمال سيد روي، ميانه و انديشه مرد
 جمال سيد. داشت را مسلمانان ديني و اخالقي يتترب  پرواي بيشتر عبده و دانست مي

 در بيشتر عبده و گسترد اسالمي جهان سراسر در بيش و كم را خود كوششهاي دامنه
   كار حاصل كه بگوئيم بايد تفاوتها همين دليل به شايد ولي. كوشيد مصريان  احوال اصالح
 ضرورت آنها دوي ره كه مخصوصا است بوده يكديگر مكمل عبده كار حاصل و جمال سيد

 هماهنگي و شريعت  احكام عقلي توجيه و) 1 (ديني فكر اصلي منابع به مستقيم بازگشت
  مسائل با آنها
  :يپاورق

 اسالم عين  است مسلمانان دست در اسالم نام به امروز آنچه اينكه احساس يعني -1
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  : پاورقي

 حقيقي  . است آن شده مسخ و شده تحريف صورت نيست،
 با توأم و  منطقي بايد دستور طبق اسالم از مسلمين شناخت طرز اينكه احساس يعني -1

 را الزم منطقي تحرك بتواند تا موروثي، عادات از كوركورانه پيروي صورت به نه باشد، تعقل
 منطقي نه است كوركورانه شناخت اسالم از مسلمين امروز شناخت عكس بر و. باشد داشته

  . علمي و
 آن و دارند نظر  وحدت و اتفاق چيز يك باره در تنها مسلمانان گفت مي سيد: گويند -2

  . )يتفقوا ال ان علي اتفقوا (.باشند نداشته نظر وحدت و اتفاق چيز هيچ باره در اينكه
 " -3   156. صفحه " عرب سياسي هاي انديشه در سيري
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   آواآبي
  

 اهل كواكبي. است كواكبي رحمنعبدال شيخ عرب، سني جهان در اصالح، قهرمان سومين
 زبان با. )1 (رساند مي  اردبيلي الدين صفي شيخ به نسب يعني است، نژاد صفوي و سوريه
 به جمال سيد پيروان از واسطه يك به و عبده پيروان از و داشته آشنائي فارسي و تركي
 ايام رينبيشت و آمد دنيا به سوريه در قمري هجري 1271 سال در كواكبي. رود مي شمار
 برد سر به مصر در هم سالي چند و آمد مصر به اواخر گذرانيد،  سوريه همان در را خود عمر
  . گذشت در سالگي پنجاه سن در قمري هجري 1320 سال در و رسيد فرا اجلش كه

 حكومت سوريه بر كه عثماني تركان استبداد با. بود استبداد ضد اسالمي مفكر يك كواكبي
 االستبداد طبايع " نام به يكي است، باقي اثر دو كواكبي از. كرد مي ارزهمب سخت كردند مي

 آراء. " القري ام " ديگري و است شده ترجمه  فارسي به ايران مشروطيت صدر در كه "
  . است مندرج كتابها آن در او اصالحي
 عتقدم و شمرد مي الزم و واجب مسلمانان براي را سياسي آگاهي جمال، سيد مانند كواكبي

  تنهائي به ديگر چيز يا باشد  مشروطه مثال كه " سياسي رژيم " بود
  

  : پاورقي
 سيد نقش "-1  . 114 و 113 صفحه " زمين مشرق بيداري در الدين جمال
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 در. كند پيدا استبداد شكل است ممكن رژيمي هر بگيرد، را استبداد جلو كه نيست قادر

 و مردم اجتماعي و سياسي آگاهي و شعور بگيرد، ار استبداد جلو تواند مي آنچه امر نهايت
 در آگاهي چنين و احساس چنين و شعور چنين كه وقتي. است حاكم كار بر آنها نظارت
 البته و. شود مي كشيده بند در استبداد سياه اژدهاي كه است آنوقت شد، پيدا مردم  توده
 معني به بلكه. بود بود،  گونه هر رژيم و داشت كار رژيم به نبايد كه نيست معني بدان اين

 لهذا و. رود باال مردم سياسي شعور  سطح كه است مفيد آنگاه خوب رژيم كه اينست
 سطح بردن باال و سياسي فعاليتهاي براي) عبده  خالف بر و (جمال سيد مانند كواكبي
 و دبو قائل تقدم حق آنها زندگي اصالحي شئون ساير به نسبت  مسلمان توده سياسي شعور
    به كواكبي. كرد بيدار بايد آنها ديني شعور از استمداد با را سياسي شعور  كه بود معتقد هم

 سياسي  دين يك را اسالم دين مخصوصا و بود پايبند سخت سياست و دين همبستگي
 حقيقي مفهوم  مردم و شود فهميده درست اگر اسالم توحيد كه بود معتقد و دانست مي

 دست استبدادي ضد سنگرهاي  استوارترين به كنند درك را اهللا اال اله ال يعني توحيد كلمه
  .يابند مي

 از توحيد اصل  روي بر فراواني تكيه عبده، و جمال سيد ارجمندش سلف دو مانند كواكبي 
 در ذكرها افضل كه اهللا اال اله ال كلمه معني: گويد مي او. كرد مي سياسي و عملي جنبه
 خداي جز حقي به معبود كه اينست شده، نهاده آن بر اسالم نايب و شده شمرده اسالم
 جز اينستكه اهللا اال اله ال معني پس. است خضوع و فروتني عبادت، معني و نيست بزرگ
 در كه فروتني و خضوع هر. نيست كرنش و فروتني شايسته موجودي هيچ يگانه خداي
 توحيد كواكبي. است رستيپ بت و شرك نباشد، بزرگ  خداي امر اطاعت امر، نهايت

 داند، نمي يابد مي پايان انديشه درمرحله كه اعتقادي و نظري و فكري توحيد تنها را اسالمي
 توحيدي  نظام بايد يعني دهد، مي گسترش و توسعه خارجي عينيت و عمل مرحله تا را آن

  . كرد برقرار
    اسالم سياسي و اجتماعي، عملي، توحيد از دقيق تفسير كه اينست انصاف
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 نائيني  حسين محمد ميرزا مرحوم سترگ مجتهد و بزرگ عالمه خوبي به هيچكس را

 ذيقيمت كتاب در البالغه، نهج و قرآن از متقن استشهادهاي و استداللها با توأم سره، قدس
 مرحوم خواهند، مي كواكبي امثال آنچه. است  نكرده بيان " الملة تنزيه و االمة تنبيه "

 كه افسوس ولي. است رسانيده اثبات به اسالمي مدارك نظر از  كتاب آن در خوبي به نائيني
   بر سكوت مهر يكباره كتاب آن نشر از پس مرحوم آن كه كرد كاري ما محيط  عوامزده جو
  . بست فرو دم و زد لب

 استبداد هاي  پايه تثبيت و تحكيم براي دارد كوشش مستبدي هر كه است مدعي كواكبي
 تنها جويد، بهره منظور  اين براي ديني مفاهيم از و بدهد قدسي جنبه خودش به خود،

 را ها استفاده سوء اين جلو كه است  مردم سياسي و ديني شعور سطح بودن باال و آگاهي
  . گيرد مي

 به آنها كه دهد مي قرار انتقاد مورد را) تسنن اهل از (اسالمي پيشين علماي برخي كواكبي
 امنيت و نظم فداي را آزادي و عدل كه آنجا تا اند داده بها حد از يشب امنيت، و نظم
    كه است چيزي همان اين و اند شده آزادي رشد مانع امنيت و نظم بهانه  به يعني اند كرده

 و نظم  برقراري بهانه به همواره مستبدان و ستمگران. خواهند مي ستمگران و مستبدان
 و اند كشته است انسانيت جوهر و است الهي موهبت ينعاليتر كه را آزادي امنيت، حفظ
  . اند داده قرار پا زير را عدل

 سياست و دين رابطه در و است قائل تقدم حق آزادي براي آزادي، و نظم رابطه در كواكبي
 احساس كننده بيدار و واقعي  آزادي تحصيل ارزش با عامل را دين آزادي، و دين يا و

 الهام علوم همه است معتقد سياست و  علم يا آزادي و علم ابطهر در و شمارد مي سياسي
 مستبد لهذا. باشند نمي درجه يك در دادن، اجتماعي  آگاهي نظر از و نيستند آزادي بخش

 ديگر علوم برخي از اما است، علوم آن مشوق و مروج خود بلكه ترسد نمي علوم برخي از
    احساس و دهد مي اجتماعي و سياسي شعور و آگاهي مردم به زيرا دارد  وحشت سخت

  : گويد مي كواكبي. انگيزد مي بر افراد در را استبداد فشار و اختناق با مبارزه و آزاديخواهي

 ٤٥



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  
 زبان پس در كه مادامي ننمايد بيم آوري زبان از و نباشد، لغت علوم از ترس را مستبد "

 بگشايد لشكرها كه بياني سحر يا برافرازد رايتها كه نباشد انگيزي شجاعت حكمت آوري
 كه ورزد بخل زادن) 2 (شاعر حسان و كميت امثال از روزگار  كه است آگاه خود او چه. )1(
. را شيال و منتسكيو همچنين و دهند حركت لشكرها و انگيزند بر جنگها خويش اشعار با

 و زندگي ،معاش و معاد ميان و (باشد معاد متوجه تنها كه ديني علوم از مستبد همچنين
 زندگاني علوم دارد  بيم آنها از مستبد كه علومي ...ندارد بيم) باشد قائل جدائي معنويت
 و مفصل تاريخ و مدني سياست و امم حقوق و عقلي فلسفه و نظري حكمت مانند هستند
 نمايد طالع را درخشان آفتاب و بردرد را جهل  ابرهاي كه علومي از اينها غير و ادبيه خطابه

  . )3( "بسوزد حرارتاز سرها تا
  : پاورقي

  . جمال سيد بيان سحر مانند -1 
 دار سال پنجاه  خودش قول به كه آورد مي را دعبل حسان، جاي به كواكبي كه بود بهتر -2

  . است انقالبي  شاعرهاي كواكبي مقصود حال هر به. كشيد مي دوش بر را خويش
 "-3 169. صفحه " عرب سياسي انديشه در سيري
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   عرب جهان در اصالح انديشه افول
  
 همين آورد  حساب به " اصالح قهرمان " عنوان به بشود كه را كسي سني عربي جامعه در
 اول درجات اهميت، نظر از ترتيب به كه هستند كواكبي و عبده و سيدجمال يعني نفر سه
 و سيدجمال خصوصا و ااينه پيروان از ديگري افراد. اند كرده اشغال را قهرماني سوم و دوم و

 و داشته اصالح داعيه كه اند آمده پديد مغرب و تونس و الجزاير و سوريه و مصر در عبده
 آن آنها هيچكدام ولي اند، آورده مي شمار به عبده و سيدجمال راه  دهنده ادامه را خود

 آنها از يبرخ بلكه آيند، حساب به الذكر سابق قهرمان سه رديف در كه اند نيافته را اهميت
   و اند كرده افساد كنند، اصالح آنكه جاي به انحرافات، برخي اثر در
 اين از رضا رشيد محمد سيد. روند مي شمار به مفسد آيند، شمار به مصلح آنكه جاي به

 را خود و زند مي سينه  به را اصالح سنگ ديگر كس هر از بيش رضا رشيد. است جمله
 تأثير تحت آنكه از بيش اينكه اثر در او ولي داند، مي هعبد و سيدجمال راه دهنده ادامه
 بود عبدالوهاب بن محمد و تيميه ابن هاي انديشه تأثير تحت باشد عبده و سيدجمال افكار

 خصوصا اش مغرضانه نظرهاي اظهار بود، وهابيگري مبلغ باشد اصالح  مبلغ آنكه از بيش و
 اصالح شرط اولين. است نداشته طلبي اصالح شايستگي كه دهد مي نشان شيعه مورد در

    طلبي
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 رضا رشيد كه  است ديگر فرقه عليه خاص، فرقه به نسبت افراطي تعصبات از بودن فارغ
 از را خود عبده محمد  استادش اندازه به توانست مي رضا رشيد كاش اي. بود آن فاقد

  . كند تخليه جاهالنه تعصبات
 شود شمرده  قهرمان كه شخصيتي عرب جهان در رديگ الذكر، فوق قهرمان سه از پس چرا

 كار كردند ظهور الذكر فوق كشورهاي در كه اصالحي مدعيان اينهمه چرا ؟نكرد ظهور
 جزايري الزهراوي طاهر و  جزايري باديس بن عبدالحميد قبيل از نبردند پيش از درستي
 اينها؟ غيرو ابراهيمي بشير محمد و  سوري كاظمي الدين جمال و مغربي عبدالقادر و سوري،

 چرا ؟افتاد جاذبه از اسالمي كشورهاي رد  اسالمي طلبي اصالح نهضت چرا اساسا و
 اركسيستي و سوسياليستي نهضتهاي يا و ناصريسم و  بعث قبيل از عربي و قومي نهضتهاي

   ؟كرد پيدا عرب جوانان  ميان در بيشتري جاذبه
 است معتقد  بنده اين. كند استناد اصيخ علت به و بياورد دليلي كسي هر است ممكن
 رونق و جلوه از شد، شروع جمال سيد از كه اسالمي نهضت شد سبب كه اي عمده عامل
 گرفتار و وهابيگري سوي به  عبده و جمال سيد از بعد اصالح مدعيان شديد گرايش بيفتد،
 " نوع به را ضتنه اين اينها. است مسلك  اين محدود هاي انديشه تنگ دائره در آنها شدن
 حنبلي تيميه ابن از پيروي حد تا را سلف سنت از پيروي و كردند تبديل " گري سلفي
 كه حنبليگري به بازگشت صورت به را نخستين اسالم به بازگشت حقيقت در و دادند تنزل

 استبداد، و استعمار با مبارزه  انقالبي روح. كردند تفسير است اسالمي مذاهب ترين قشري
 حنبلي تيميه ابن مخصوصا حنبليان معتقدات  خالف بر كه عقائدي با مبارزه به شد تبديل

  . بود
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   اقبال
  
 ظهور بيش و كم ناميد " قهرمان " را آنها بتوان كه مصلحان برخي عرب جهان از خارج در

 كه آورد شمار به بايد اسالم  جهان در اصالح قهرمان يك قطعا را الهوري اقبال. كردند
  . نواقصي و دارد مزايائي اقبال. گذشت  هم خودش كشور مرز از اصالحيش هاي انديشه

 فلسفي هاي انديشه با و است شناخته مي را غرب فرهنگ كه اينست اقبال مزاياي جمله از
 يك و مفكر عنوان به غرب خود در كه آنجا تا است داشته عميق آشنائي غرب اجتماعي و

  . است آمده شمار به فيلسوف
 جامع ايدئولوژي  يك فاقد را غرب غرب، فرهنگ شناسائي و آشنائي همه با اينكه ديگر

 از كه هستند مردمي تنها مسلمانان  كه است بوده معتقد عكس بر است، دانسته مي انساني
 فنون و علوم فراگيري به دعوت عين در اقبال لهذا. مندند بهره و برخوردار ايدئولوژي چنين
 حذر بر را مسلمانان غربي، هاي " ايسم " به نسبت شيفتگي و ربگرائيغ  گونه هر از غربي،

  : گويد مي اقبال. داشت مي
 آن نتيجه و نيامده، در آن حيات در اي زنده عامل صورت به هرگز اروپا مثاليگري "

  در كه است سرگرداني " من " پيدايش
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 آنها منحصر كار كه ازدپرد مي خود جستجوي به يكديگر با ناسازگار  دموكراسيهاي ميان 
 امروز اروپاي كه كنيد باور مرا سخن. است توانگران سود به درويشان از  كشي بهره

 انديشه مالك  مسلمانان ديگر طرف از. است بشريت اخالق پيشرفت راه در مانع بزرگترين
 يژرفا ترين دروني از چون  كه باشند مي وحيي بر مبتني مطلق نهائي مطلوبهاي كمال و ها

  . )1 (" دهند مي  باطني رنگ آن بودن ظاهري به شود، مي بيان زندگي
 بوده آنها گرفتار عبده محمد كه درگيريهائي خود ذهن در كه اينست اقبال ديگر مزيت
 ازاصول اصلي يا حكم  روي پا آنكه بدون مسلمانان كه حلي راه يافتن يعني. است داشته
 در اينرو از. كنند حل را خود  زمان اجتماعي و ياقتصاد و سياسي مشكالت بگذارند اسالم
 را اجتهاد اقبال،. است انديشيده مي زياد اينها امثال و اجماع اجتهاد، قبيل از مسائلي باره

  . شمارد مي  اسالم حركت موتور
 شخصا غرب  فرهنگ يافتگان پرورش ساير خالف بر كه اينست اقبال مزاياي جمله از

 براي اينرو از. است برخوردار  نيرومندي اشراقي و عرفاني روحي دبع از و است معنويتگرا
 آنچه و معنويت و سلوك و سير باالخره و محاسبةالنفس و مراقبه و فكر و ذكر و عبادت
   از و است قائل فراوان ارزش نمايند مي تخطئه احيانا و خوانند مي درونگرائي را آن امروز
 فكر احياء اقبال. است مسائل اين كند مي طرح " يدين فكر احياء " در كه مسائلي جمله
 مرد تنها  كه اينست او ديگر مزيت. شمارد مي فائده بي اسالمي معنويت احياء بدون را ديني

. است داشته درگيري استعمار با عمال است، بوده هم مبارزه و عمل مرد نبوده، انديشه
  . است اكستانپ  اسالمي كشور مؤسسان و گذاران پايه از يكي اقبال

  : پاورقي
   204. صفحه " ديني فكر احياي "-1
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 گرفته قرار او اسالمي  اهداف خدمت در كه قدرتي است، او شاعري قدرت اقبال ديگر مزيت
 حسان و اسدي كميت قبيل از ستود را آنها كواكبي كه است شاعراني نوع از اقبال. است
 به بوده، اردو زبان به كه اقبال انقالبي يسرودها. خزاعي علي بن دعبل و انصاري ثابت بن

 كرده حفظ را خود آور هيجان و آفرين حماسه اثر همچنان و  شده ترجمه فارسي و عربي
  . است
 خاص ارادتي و  عالقه پيغمبر بيت اهل به دارد، تسنن مذهب رسمي طور به آنكه با اقبال
 در رود نمي گمان كه سروده آنها مدح در آموزنده و انقالبي اشعاري فارسي زبان به و دارد
 حال هر به. كرد پيدا برايش نظيري  بتوان زبان فارسي مذهب شيعي شاعران همه ميان
  . مسلمان امت آگاهي و بيداري وسيله است، بوده  وسيله نبوده، هدف اقبال براي شعر
 اسالمي قشر كه  است معتقد او. نامد مي " خودي فلسفه " را آن كه دارد اي فلسفه اقبال
 معتقد اقبال. يابد باز را آن بايد و داده دست از است اسالمي هويت كه را خود واقعي هويت
 خود از شود، مي شخصيت كردن گم يا و شخصيت تزلزل دچار احيانا فرد كه همانطور است
 موالنا قول به و گيرد مي خود جاي به را خود غير گردد، مي بيگانه خود با و گيرد مي فاصله

 خانه ديگران زمين در " است او قوي جاذبه تأثير تحت و او شيفته و مريد سخت  اقبال هك
 جامعه. است چنين نيز جامعه " كند مي بيگانه كار كند خود كار آنكه جاي به و سازد مي

 دادن دست از و شخصيت تزلزل دچار احيانا فرد مانند دارد، شخصيت و روح فرد، مانند
 و دهد مي دست از را ذات كرامت و ذات به احترام حس و را خود به ايمان گردد، مي هويت
 كرامت و ذات كيان به احترام و خويشتن به ايمان كه اي جامعه هر. كند مي سقوط يكسره
  جامعه كه است معتقد اقبال. است سقوط به محكوم بدهد دست از را خويشتن  ذات

    تزلزل بيماري دچار غربي فرهنگ و تمدن با برخورد در حاضر حال در اسالمي
 اين اصيل "  خويشتن " و جامعه اين " خود ". است شده هويت دادن دست از و شخصيت

  و اسالم جمعي، روح اين شخصيت ركين ركن و جامعه
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 ايمان گرداندن باز دهند انجام بايد مصلحان كه الزمي كار نخستين. است  اسالمي فرهنگ 
 " اينست و است  اسالمي معنويت و فرهنگ يعني او واقعي " خود " به جامعه اين اعتقاد و

  . " خودي فلسفه
 مجدها، دارد  كوشش همواره خود كنفرانسهاي و سخنرانيها و مقاالت و اشعار در اقبال

 به را او ديگر بار و آورد او ياد  به را امت اين شايستگيهاي لياقتها، فرهنگها، عظمتها،
 جلو و كشد مي بيرون تاريخ البالي از را اسالمي قهرمانان ل،اقبا اينكه. سازد مؤمن خودش
 جامعه بر عظيمي حق لاقبا اينرو از. است منظور همين به دهد مي قرار مسلمانان چشم

  . دارد اسالمي
 از اصالحيش  فعاليتهاي و انديشه شعاع او، حد در نه و جمال، سيد مانند اندكي اقبال

  . است گذاشته اثر اسالم جهان همه در بيش و كم و گذشته خودش كشور مرزهاي
 كه نقصي  : است چيز دو در عمده است اقبال كار در

 فيلسوف يك واقعا غربي مفهوم به اينكه با. نيست آشنا عميقا اسالمي  فرهنگ با اينكه يكي
 فلسفي  براهين باره در اقبال نظرهاي اظهار. داند نمي درستي چيز اسالمي فلسفه از ، است
 فلسفه همچنين و است الهيات  مهم مسائل از كه االيجاد، قبل علم باره در و واجب، تاثبا
 منتهي ديانت ختم به كند اثبات را نبوت  ختم آنكه جاي به كه نبوت ختم باره در او

 اسالمي فلسفه از اقبال ناآگاهي دليل است اقبال خود  مدعاي و منظور خالف كه شود مي
 با اقبال. است سطحي مطالعاتش نيز اسالمي معارف و علوم ساير زمينه در همچنانكه است،
 مريد  سخت عالوه به و است اشراقي و هندي روح روحش و است عرفان شيفته سخت  آنكه
 بيگانه عرفان غامض  هاي انديشه با و شناسد نمي باال سطح در را اسالمي عرفان است، موالنا
  . است
 نكرده مسافرت  اسالمي كشورهاي به جمال سيد خالفبر كه اينست اقبال، كار ديگر نقص

  است  نبوده نهضتها و حركتها و جريانها و اوضاع شاهد نزديك از و
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 حركتهاي برخي و اسالم جهان شخصيتهاي برخي باره در خود ارزيابيهاي در اينرو از و 
 فكر اياحي " كتاب در اقبال. است شده فاحش اشتباهات دچار اسالم جهان در استعماري

 قيام و) 1 (ايران در را بهائيت جنبش و ،حجاز در را وهابيگري نهضت " الماس در ديني
 برخي خود اشعار در همچنانكه پنداشته، اسالمي و اصالحي تركيه، در را آتاتورك

 مسلمان اقبال بر خطاها اين. است ستوده را اسالمي كشورهاي پوش چكمه ديكتاتورهاي
  . ستا نابخشودني مخلص مصلح

 فكر احياء " در اقبال. اند آمده پديد اصالح مدعيان بيش و كم نيز) فعلي تركيه (عثماني در
 افراطي آنچنان او نظريات ولي كند مي نقل را شاعر ضياء نام به مردي نظريات مكرر " ديني
  . رود نمي آنها همه بار زير مشرب، وسعت  همه با هم اقبال خود كه است

  :پاورقي
 حذف قسمتها  بعضي مالحظاتي بر بنا " ديني فكر احياء " كتاب فارسي جمهتر در -1 

  . شود رجوع كتاب اين عربي ترجمه به است، شده
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   شيعي اصالحي حرآتهاي
  

 جنبان  سلسله كه جمال سيد چند هر. بود تسنن جهان به مربوط گفتيم كنون تا آنچه
 سيد مورد در حتي ، گفتيم كنون تا آنچه ولي است، شيعه و ايراني خود است اصالح نظريه
 تشيع، جهان در اصالحي حركتهاي. بود تسنن جهان در اصالحي حركات به مربوط جمال،
 تشيع جهان در. دارد تفاوت گذشته تسنن  جهان در آنچه با و دارد ديگري وضع و حال

 بايد چه " اينكه باره در و شده داده كمتر اصالحي  طرح و آمده ميان به كمتر اصالح سخن
 اصالحي، نهضتهاي شيعه در اينها همه رغم علي اما. است آمده عمل  به تفكر كمتر " ؟كرد

 صورت اساسيتر و عميقتر و بيشتر استعماري ضد و استبدادي ضد نهضتهاي مخصوصا
    به تنباكو استعماري ضد جنبش مانند جنبشي تسنن، جهان تاريخ در. است  گرفته
 و داخلي استبداد و شد ايران در تنباكو انحصار امتياز لغو به نجرم كه دين رهبران رهبري
 قيمومت عليه كه عراق انقالب مانند  انقالبي يا و آمدند، در زانو به دو هر خارجي استعمار
 قيام مانند قيامي يا و شد عراق استقالل به منجر و بود عراق اسالمي كشور بر انگلستان

 يا و كرد مشروطه رژيم به مبدل را ايران استبدادي يسلطنت  رژيم كه ايران مشروطيت
 مشاهده گذرد مي امروز  ايران در آنچه مانند ديني رهبران رهبري به اسالمي نهضتي

  . كنيم نمي

 ٥٥



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  
 باره در كمتر كه  روحانيتي همان گرفت، صورت شيعه روحانيت رهبري به همه انقالبها اين

 ايران علماي را تنباكو  جنبش. است داده طرح و گفته سخن اصالحي طرحهاي و اصالح
 نهائي پيروزي به شيرازي حسن ميرزا  حاج مرحوم بزرگ زعيم دخالت با و كردند آغاز

 ميرزا آقا القدر جليل مجتهد آنها رأس در كه  عراق شيعه علماي را عراق انقالب. رسيد
 از كه است موزآ درس و آور حيرت راستي. كردند رهبري  داشت قرار شيرازي تقي محمد

 به و نفس تهذيب و تقوا و زهد مجسمه شيرازي، محمدتقي ميرزا مرحوم مانند شخصيتي
    گوئي كه كند مي طلوع مجاهد شخصيتي خاص، شرائط در يكمرتبه درونگرائي،  اصطالح

 اول درجه در را ايران مشروطيت نهضت. است كرده سر به مبارزه و جهاد با عمر همه
 نجف، مراجع از مازندراني  عبداهللا آقاشيخ مرحوم و خراساني كاظم محمد مال آخوند مرحوم

 محمد سيد مرحوم و بهبهاني عبداهللا سيد مرحوم تهران، علماي از بزرگ شخصيت دو و
  . كردند رهبري طباطبائي

 مذهبي طلبان  اصالح وسيله الذكر فوق جنبشهاي نظير جنبشهائي تنها نه تسنن، جهان در
 تبريز نهضت و اصفهان نهضت نظير نهضتهائي است، نگرفته صورت سني نيروحا مقامات و
 را اول نقش قمي حسين آقا حاج مرحوم  بزرگ مجتهد اخير، نهضت در كه مشهد نهضت و

 عليه مبارزه و اصالح از سخن تسنن جهان در اينكه با چرا. است نگرفته صورت نيز داشت
 را نهضتي اند توانسته كمتر تسنن اهل لمايع آمده، ميان به بيشتر استثمار و استعمار
 كمتر است كرده بپا عظيمي انقالبهاي  اينكه با شيعه روحانيت عكس بر و كنند، رهبري
 سياسي فلسفه نمايد، ارائه اصالحي طرح بدهد، نظر ،بينديشد دردها درباره است رشدهحاض
   ؟نمايد مطرح را اسالم
 سني روحانيت  نظام. است مربوط سني وحانيتر و شيعه روحانيت خاص نظام به جهت اين
 " را آنها خود، كه حكام دست در اي بازيچه صورت به بيش و كم را او كه است اي گونه به

  شخصيتي. است  آورده در است كرده معرفي " االمر اولي
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 صادر را آن ابالغ عباس خديو بايد نمايد احراز را افتاء منصب بخواهد اگر عبده مانند 
 محمد شيخ مانند مصلحي و بزرگ شخصيت االزهر جامع رياست و افتاء مقام يا و يد،نما

 سنديت و حجيت عبدالناصر جمال مانند سياسي و نظامي  شخصيتي نوشته با بايد شلتوت،
 آن عليه نيست قادر وابسته روحانيت. است وابسته روحانيت يك  سني روحانيت. بيابد

  . بكشاند خود دنبال به را مردم توده و كند علم قد است آن به وابسته  كه قدرتي
 و بوده متكي خدا  به روحي نظر از است، مستقل نهاد يك خود ذات در شيعه روحانيت اما
 مقابل در رقيب قدرت يك صورت  به تاريخ طول در لهذا و. مردم قدرت به اجتماعي نظر از

 سني كشورهاي در سيدجمال آنكه علت گفتيم  پيش در. است شده ظاهر تاريخ زورمندان
 سني كشورهاي در علماء، سراغ به ايران در و رفت مي  مردم توده سراغ به مستقيما
 در و كند آغاز خواهد مي توده از را انقالب آنجا در علماء، ايران در و مردمند توده مخاطبش

 انقالبي تعداداس و  بوده مستقل حاكمه دستگاه از شيعه روحانيت كه اينست علماء، از  ايران
 بطالن خط ماركس تز بر عمال  شيعه روحانيت. سني روحانيت خالف بر است داشته شدن

 همدست يكديگر با تاريخ طول در همواره  سرمايه و دولت و دين مثلث: گويد مي كه كشيده
 بيگانگي خود از عامل سه و اند داده مي تشكيل توده  مقابل در را اي طبقه و بوده همكار و

  . روند مي شمار به خلق
 باره در مختصر  بررسي يك) 1 (" روحانيت سازمان در اساسي مشكل " مقاله در ما

 كدام هر ضعف نقاط و قوت نقاط به و آورديم عمل به سني روحانيت و شيعه روحانيت
 شود پيروز خود ضعف بر بتواند سني روحانيت  اينكه به اميدوار گرچه و كرديم، اشاره

 خود ضعف نقطه بر شيعه روحانيت كه كرديم آرزو و كرده  اميدواري اظهار اما نيستيم،
  فكر. ايم دانسته الوقوع قريب را آرزو  اين و شود پيروز

  : پاورقي
  . دهم گفتار مطهري، مرتضي نوشته " گفتار ده " كتاب به شود رجوع-1
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 آن بر غلبه براي ريمساعدت شرائط گذرد مي آن از  سال پانزده حدود در كه اكنون كنم مي 
  . باشد آمده پديد ضعف نقطه
 شخصيتهائي نيز شيعه جهان در اصالحي، طرح و اصالحي انديشه نظر از حال، عين در

 آيةاهللا مرحوم. اند داشته ها زمينه بعضي در اصالحي هاي انديشه كه اند كرده ظهور
 عالمه و امليع محسن سيد عالمه و الغطاء كاشف حسين محمد شيخ عالمه و بروجردي

. داشت دور نظر از نبايد نظر اين از را نائيني عالمه بالخصوص و عاملي الدين شرف سيد
 اي زمينه به محدود چند هر را شخصيتها اين  اصالحي هاي انديشه نظر اهل است شايسته
 و مزايا" عنوان تحت اي مقاله در ما. دهند قرار تحليل و تجزيه و بررسي مورد است، خاص
 مرحوم، آن طلبانه  اصالح هاي انديشه برخي) 1 (" بروجردي اهللا آيت مرحوم تخدما

 آنها همه اسالم، دائرشالمعارف در و ايم كرده تشريح را اسالمي اتحاد به توجهش مخصوصا
  . است شده اقتباس
  : پاورقي
[-1  ]. است رسيده چاپ به " ...ضميمه به انسان، اجتماعي تكامل " كتاب در مقاله اين
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 نهضت   ايران اسالمي

 ٥٩



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 ٦٠



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  

   ايران اسالمي نهضت
  
 اكثر يا همه در قرن، اين دوم نيمه در معاصر، تاريخ آگاهان و دانشمندان اعتراف به

 و است گرفتن شكل  حال در اسالمي نهضتهائي آشكار يا پنهان طور به اسالمي كشورهاي
 و داري سرمايه استعماري و  استبدادي قدرتهاي و اسالمي گروههاي ميان درگيريهائي عمال

. است جريان در دو، هر با غالبا و ديگر،  پاي تازه استعمار به وابسته مادي مسلكهاي يا
 پاشيدگي هم از و ريختگي فرو دوره يك از پس مسلمانان  كه دارند اعتراف كارشناسان

 رقش و داري سرمايه غرب برابر در خود " اسالمي هويت " جستجوي در ديگر بار ذهني،
 و عمق به نهضتي اسالمي كشورهاي از هيچيك در مسلما ولي. اند برآمده  كمونيستي

    گسترش حال در افزون روز و است شده آغاز 42 سال از كه ايران اسالمي نهضت  وسعت
  . بپردازيم ارزش با نهضت اين تحليل به است الزم. ندارد وجود است
 نياز بي نهضت ماهيت  تحليل از را آنها دارند، رقرا نهضت جريان متن در فعال ما مردم اينكه
 دارند قرار آن متن در كه مردمي  براي است، جريان در كه حالي در نهضت هر. كند نمي

 كه مردمي به نسبت يا و پذيرد مي پايان كه وقتي تا است بررسي و تحليل به نيازمند بيشتر
  . دارند قرار حاشيه يا و خارج در

  حالي در را اي صحنه كه است اين مانند است جريان رد نهضتي كه هنگامي
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 كه نمائيم  عكسبرداري آن از يا كنيم مشاهده بخواهيم است برانگيخته غبار و گرد  كه 
] كه [باشد يافته پايان و كرده پشت نهضت كه هنگامي خالف بر است، دشوار اندكي البته
 آن از يا ببينيم بخواهيم غبار و گرد  نشستن فرو از پس را اي صحنه كه است آن مانند

 آن در خود كه معاصر مردم براي چه نهضت اين  تحليل حال هر به. نمائيم عكسبرداري
 اكنون هم نمايند قضاوت آن باره در بخواهند كه تاريخ آيندگان  براي چه و دارند شركت
  : گيرد قرار بررسي مورد بايد ذيل مسائل رسد مي نظر به. است حياتي و  ضروري امري

   نهضت ماهيت
   نهضت هدف

   نهضت رهبري
   نهضت آفات
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   نهضت ماهيت
  

 با ماهيت نظر از احيانا طبيعي، هاي پديده همانند تاريخي، و اجتماعي حوادث و وقايع
. دانست يكسان ماهيت، نظر از توان نمي را تاريخي نهضتهاي همه. دارند اختالف يكديگر
 اكتبر انقالب يا و فرانسه كبير انقالب ماهيت با اسالم صدر اسالمي انقالب ماهيت هرگز
  . نيست يكي روسيه

 و افراد راه از: گيرد صورت است ممكن مختلف راههاي از نهضت يك ماهيت تشخيص
 را نهضت زمينه كه هائي ريشه و علل راه از كشند، مي  دوش به را نهضت بار كه گروههائي

 آن به كه شعارهائي راه از كند، مي تعقيب نهضت نآ كه هدفهائي راه از است، كرده فراهم
  . ..بخشد مي حركت و حيات و قدرت  نهضت
 كارگري نه ندارد، اختصاص ايران مردم از خاصي طبقه و صنف به ايران كنوني نهضت
 فقير، و غني نهضت اين در.  بورژوازي نه و فرهنگي، نه دانشجوئي، نه كشاورزي، نه است،
 روحاني كشاورز، و كاسب صنعتگر، و ور پيله ،دانشجو و طلبه وستائي،ر و شهري زن، و مرد

 بزرگ مراجع طرف از كه اعالميه يك. دارند شركت يكسان سواد  بي و سواد با آموزگار، و
 عموم ميان در و كشور سراسر در شود مي صادر كنند مي رهبري را نهضت  كه عاليقدري

  ياقص در روستا، در كه است قدر همان شهر در طنينش افكند، مي يكسان طنين  طبقات
  و خراسان نقاط
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 يا اروپا شهرهاي دورترين در  ايراني دانشجويان جو در كه دارد را آهنگ همان آذربايجان 
 استثمار را، مانده كنار بر كه آورد مي هيجان  به اندازه همان را محروم و مظلوم. آمريكا
  . شده استثمار كه كند مي اپيد استثمار ضد احساس حد همان در نشده
 مادي مفسران  نظريه پايگي بي كه است تاريخي عيني واقعيتهاي صدها از يكي نهضت اين

 هر و كنند مي معرفي جامعه بناي زير را اقتصاد كه را تاريخي ماترياليسم طرفداران و تاريخ
 به سلشانتو دست همواره و دانند مي طبقاتي  تضادهاي از انعكاسي را اجتماعي جنبش
 شكم به را راهها همه و است دراز طبقاتي تضادهاي و  مادي درگيريهاي كشدار دامن سوي

   .كند مي مالبر فرمايند، مي منتهي
 يا " الهي آگاهي خود " از برخاسته يعني پيامبران، نهضت تيپ از است نهضتي نهضت اين

 باطن ضمير از است، بشر فطرت  اعماق در اش ريشه آگاهي خود اين. " آگاهي خدا "
 به آفريدگارش، و خالق به را بشر فطري شعور  پيامبرانه تذكري هرگاه. گيرد مي سرچشمه

 در آنجا به نسبت مرموز آشنايي يك و آمده آنجا از كه دياري و شهر به اش، ريشه و اصل
    يعل جميل ذات به دلبستگي به خود به خود بيداري اين سازد، بيدار كند، مي  احساس خود

 خود  دنبال به است ارزشها سرسلسله كه خدا به دلبستگي. گردد مي منتهي االطالق
 در رساني خير و  افاضه و فداكاري و گذشت و برابري و عدل و زيبائي و كمال به دلبستگي

  . آورد مي وجود به او
 پرستي خدا و خداجوئي احساس يعني كنند، مي بيدار انسان در پيامبران كه احساسي آن
 هر در پستي و كاستي از متنفر و تعالي جوياي را او و است نهفته فرد هر فطرت در كه

 جهت آن از حقيقت و حق طرفدار را او دهد، مي ايده انسان به نمايد، مي مظهر هر و شكل
 باطل دشمن و نمايد، مي دارد منافعش با پيوندي  كه جهت آن از نه است حقيقت و حق كه
 منفعت هر از فارغ است، پوچي پوچي، و است باطل باطل، كه  جهت نآ از كند مي پوچي و
  و راستي و برابري و عدالت. زياني يا
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 آيند مي در مطلوب و هدف صورت به خود هستند، خدائي ارزشهاي كه جهت آناز درستي 
  . زندگي تنازع در پيروزي براي اي وسيله صرفا نه

 در هدف صورت به برايش انساني متعالي زشهايار و كند مي پيدا خدايي بيداري كه انساني
 يك عنوان به شخص يك دشمن يا و فرد يك عنوان  به فرد يك طرفدار اينكه از آيند، مي

 ظالم، نه است ظلم دشمن عادل، نه است عدل طرفدار ديگر او. شود مي آزاد بشود شخص
 اصولي شود، نمي ناشي شخصي و رواني هاي عقدهاز ظالم با دشمنيش و ازعادل طرفداريش

  . است مسلكي و
 است انگيخته بر اسالمي ارزشهاي جستجوي در را او ما، جامعه شده بيدار اسالمي وجدان

 متضاد احيانا و مختلف  طبقات كه است جامعه جوشان جمعي روح و مشترك وجدان اين و
  . است انداخته راه به هماهنگ حركت يك در را
  
  : ريشه نظر از اما و

 روح با جريانها  آن تصادم نظر از كشور اخير قرن نيم جريانهاي در را نهضت اين ريشه
  . كرد جستجو بايد جامعه اين اسالمي

 مخالف جهت در و اسالمي عاليه اهداف ضد بر كه داده رخ جريانهائي اخير قرن نيم در
 فطر از هميشه براي  نميتوانست طبعا و هست و بوده اخير ساله صد مصلحان آرمانهاي
  . بماند العمل عكس بدون ما جامعه
  : از است عبارت داد رخ ايران اسالمي جامعه در قرن نيم اين در آنچه

  . آزادي نوع هر سلب و وحشي و خشن استبدادي
 جنبه از چه و سياسي  جنبه از چه استعمار، خطرناك و نامرئي شكل يعني نو، استعمار نفوذ

  . فرهنگي جنبه از چه و اقتصادي
  . سياست ميدان از دين كردن بيرون بلكه سياست، از دين گهداشتنن دور

 وميراندن مجوسي  شعارهاي احياء و اسالماز قبل جاهليت به ايران زگرداندنبا براي كوشش
  . اسالمي اصيل شعارهاي

  . است آن نمونه يك مجوسي تاريخ به محمدي هجري تاريخ تغيير
 قلب   كردن صادر و مياسال فرهنگ گرانقدر ميراث در تحريف و
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  . ايراني موهوم فرهنگ نام به فرهنگ اين براي جعلي  شناسنامه
 هاي جنبه  منهاي ماركسيسم الحادي هاي جنبه يعني دولتي، ماركسيسم اشاعه و تبليغ

 با توافق يك به  ماركسيست فروخته خود عناصر دانيم مي چنانكه. آن اجتماعي و سياسي
 مذهبي ضد و ماترياليستي و  الحادي هاي جنبه تبليغ آن، و گرديدند نائل حكومت دستگاه

 نزديك از دانشگاه در ما. است آن  اجتماعي و سياسي هاي جنبه از سكوت و ماركسيسم
 دستگاه دريغ بي حمايت چتر زير در كه ماركسيست عناصر فعاليتهاي اينگونه شاهد

  . بوديم زيستند مي خوشبخت
 و زندانها همچنين و ايراني مسلمانان خون براي نشدن ئلقا ارزش و رحمانه بي كشتارهاي

  . سياسي متهمان براي ها شكنجه
 تبعيض  . ادعائي ظاهري اصالحات رغم علي طبقاتي شكاف افزون روز ازدياد و

  . دستگاهها ساير و دولت در مسلمانان بر مسلمان غير عناصر تسلط
 اشاعه و ترويج  صورت به چه و يممستق صورت به چه اسالمي مقررات و قونين آشكار نقض
  . اجتماعي و فرهنگي هاي زمينه همه در فساد
 با مبارزه نام به  است ايران اسالمي روح نگهبان و حافظ كه اسالمي فارسي ادبيات با مبارزه
  . بيگانه هاي واژه

 هك اسالمي ضد احيانا و اسالمي غير كشورهاي با پيوند و اسالمي كشورهاي از پيوند بريدن
  . است آن نمونه اسرائيل

 و ساخت دار جريحه را ما جامعه مذهبي وجدان قرن، نيم طول در اينها، امثال و امور اين
  . آورد در انفجار مستعد هاي عقده صورت به
 ليبرال دنياي  سياسي تبليغات دروغين چهره كه داد رخ جهان در جريانهائي ديگر طرف از

 دو اين به روشنفكر طبقات  كه اميدي و ساخت آشكار را شرقي سوسياليست دنياي و غربي
  . شد يأس به تبديل بودند بسته قطب

   كنون، تا 20 شهريور از يعني گذشته سال اند و سي طول در سوم جانب از و
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 جذاب و زيبا چهره حدودي تا كه يافتند توفيق اسالمي نويسندگان و گويندگان و محققين

  . بنمايانند رمعاص نسل به را واقعي اسالم
 فرصت پي در و برد مي رنج گذشته ناهنجاريهاي از كه ايران مبارز و شجاع و آگاه روحانيت
 از آمده ستوه به  نسل و خاست بپا شرائط اين در بود، خاستن بپا براي مناسبي

 تعاليم به آشنا و گرائي،  شرق و مابي غرب از خورده سر و ساله، پنجاه ناهنجاريهاي
 نيچن واز گفت، كيلب را روحانيت  نداي خود هستي و وجود تمام به الم،اس نجاتبخش

  .گرفت هيما رانيا ياسالم نهضت كه بود ييها شهير
. است گرفته يمرز دهات نيدورتر تا مركز از را كشور سراسر نهضت، ياسالم يشعارها

 از مردم را شعارها نيا. است نكرده انتخاب شعار شانيوبرا نكرده كتهيد مردم نيا به يكس
 خود شيپ از مردم نيا كه ييشعارها همه در ايآ. رنديگ يم الهام خود ياسالم ريضم اعماق
   شود؟ يم دهيد ياسالم ريغ يشعارها كنند، يم ابتكار
 ؟خواهد مي يدموكراس ايآ خواهد؟ يم وچه كند يم بيتعق را يهدف چه نهضت نيا هدف

 حقوق امروز آنچه از دفاع  براي آيا ؟كند كوتاه كشور اين از را ستعمارا دست خواهد مي آيا
 ريشه كند؟ معدوم خواهد مي را ابرابريهان تبعيضها، ؟است خاسته بپا شود مي ناميده بشر
   ...آيا ؟سازد نابود خواهد مي را ترياليسمما ؟بكند خواهد مي را ظلم
 از هم و كرديم  بيان آن هاي ريشه و نهضت ماهيت باره در آنچه از را پرسشها اين پاسخ
 پاسخ در اجمال به اينجا آنچه. آورد دست به توان مي نهضت رهبران هاي اعالميه و ها بيانيه
  . نه و آري: كه اينست گفت توان مي پرسشها اين

 آنها از هيچيك  به محدود يعني نه، و. است نهضت اهداف جزء هدفها آن همه يعني آري،
 يك خود ذات در اسالم زيرا .باشد محدود هدف نظر از تواند نمي اسالمي نهضت يك. نيست

    پايان هدفها آن از هيچيك آوردن دست به با و است " ناپذير تجزيه كل "
  . پذيرد نمي
 ديگر برخي بر را هدفها برخي تاكتيك، نظر از نهضت كه نيست اين معني به اين البته
 تاكتيك نظر از اسالم خود مگر. گيرد نمي نظر در را هدف به وصول مراحل و دارد نمي مقدم

  و انكارو نفي مرحله نهضت امروز ؟نشد دهپيا تدريجا
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 به و كرد عبور مرحله  اين از كه فردا. پيمايد مي را استعمار و استبداد كوبيدن هم در 
  . كرد خواهد  دنبال را ديگرش هدفهاي رسيد، اثبات و سازندگي

 هدفهاي باره در متقيان موالي بيان از الغهالب نهج از گفتار، ابتداي در كه هائي جمله
 آن عين نيز السالم عليه  حسين بزرگوارش فرزند كه كردم نقل هم و كردم، نقل اصالحيش

 و صحابه كبار جمع در معاويه عهد در داشت، را آن قصد كه نهضتي بيان در را ها جمله
 بيانگر اجمال طور به و است، آورده حج  موقف و موسم در اسالمي برجسته شخصيتهاي

 سلسله يك نهضتي هر اي دوره هر در البته و است،  اسالمي نهضتهاي همه كلي اهداف
  : است شده بيان جمله چهار در كلي هدفهاي. دارد نيز خود خاص  جزئي و فرعي هدفهاي

 واقعي اصول  همان جز كه - را خدا راه شده محو هاي نشانه : ”دينك من المعالم نرد « 
 از را بدعتها راستين، اسالم و نخستين اسالم به بازگشت يعني. بازگردانيم - يستن اسالم
 و ها انديشه و فكرها در اصالحي يعني كردن، جايگزين را اصيل سنتهاي و بردن ميان

  . اسالم خود زمينه در قضاوتها و ضميرها و روحها در تحولي
 جلب را بيننده هر نظر كه شمگيرچ و آشكار و اساسي اصالح : ”بالدك في االصالح نظهر «

 عمل به مجامع و شهرها در باشد، هويدا كامال مردم زندگي وضع بهبودي عالئم و نمايد
  . خدا خلق زندگي اوضاع در بنيادين تحولي يعني. آوريم

 دست و يابند  امان ظالمان شر از خدا مظلوم بندگان : ”عبادك من المظلومون يأمن « 
   .انسانها اجتماعي روابط در اصالحي يعني. شود كوتاه ستمديدگان رس از ستمكاران تطاول

 بار اسالم شده  نقض قانونهاي و خدا شده تعطيل مقررات : ”حدودك من المعطلة تقام « 
 و بخش ثمر تحولي يعني ؛گردد مردم اجتماعي زندگي بر حاكم و شود داشته بپا ديگر

  . جامعه اجتماعي و مدني نظامات در اسالمي
 اسالم متوجه را ها انديشه و افكار: سازد عملي را اصل چهار اين شود موفق كه مصلحي هر

  زندگي  به براند، بيرون مغزها از را ها خرافه و بدعتها و سازد راستين
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 انساني روابط ،بخشد سامان پرورش و آموزش و داشتبه و مسكن و تغذيه نظر از عمومي 
 ساخت و سازد، برقرار همساني و اخوت احساس و ادريبر و برابري اساس بر را انسانها
 اكثر حد به دهد قرار اسالمي خدائي الگوي طبق  حاكم مقررات و نظامات نظر از را جامعه

  . است آمده نائل موفقيت
 كه نهضت يك. نيست سخن جاي جهت اين در است رهبري و رهبر به نيازمند نهضتي هر

 تواند مي گروهي چه و كساني  چه وسيله است، سالميا همه اهدافش و دارد اسالمي ماهيت
   ؟شود رهبري بايد و شود رهبري
 باشند شناس  اسالم واقعا رهبري، عمومي شرائط بر عالوه كه افرادي وسيله كه است بديهي

 به باشند، آشنا كامال  اسالم معنوي و سياسي و اجتماعي و اخالقي فلسفه و اهداف با و
 خالق و مبدأ و خلقت و هستي باره در اسالم ديد نوع و بينش نييع اسالم، بيني جهان
 كامال انساني جامعه و انسان باره در اسالم بينش و ديد و هستي، ضرورت و جهت و هستي
 و باشد بايد چگونه انسان اينكه باره در را اسالم طرح يعني را اسالم  ايدئولوژي باشند، آگاه

 حركت  به چگونه و بسازد را خود جامعه و را خود بايد چگونه و نمايد زيست بايد  چگونه
 و كند انتخاب را راهي  چه خالصه و بستيزد و كند نبرد بايد چيزها چه با و دهد ادامه خود

  . نمايد درك. ..و نمايد زيست چگونه و بسازد چگونه و برود چگونه
 اسالمي فرهنگ  تنم در كه بشوند رهبري چنين دار عهده توانند مي افرادي است، بديهي
 و باشند داشته كامل آشنائي اسالمي  معارف و فقه و سنت و قرآن با و باشند، يافته پرورش

  نهضت تواند مي كه است روحانيت تنها اينرو از
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  . نمايد رهبري را اسالمي 
 دعوت مجلسي  به 97 / محرم دوازدهم شب در يعني پيش، ماه هشت و سال يك حدود در

 كه كردم نمي بيني پيش قبال. داشتند حضور مسلمان خانمهاي و آقايان زا جمعي كه شدم
 از نفر چهار سه از مركب خصوصي  اي جلسه به پنداشتم مي. ام شده دعوت مجلسي چنين به

 اسالمي متفكران و صاحبنظران از نفر چهار  سه جلسه آن در. بروم بايد خصوصي دوستان
 تبعيدند در برخي و برند مي سر به ايران خارج در هاآن از برخي اكنون كه داشتند حضور هم
  . اند پيوسته  حق رحمت به برخي و

 عالقمند و مسلمان همه مجلس حضار اينكه حكم به و زمان، و موقعيت حكم به طبعا
 سه آن از رفتند، مي شمار به صاحبنظران جزء حضار از نفر چند اينكه حكم به و بودند،
. باشد سودمند و مفيد حضار براي  كه كنيم مطرح را بحثي كه شد تقاضا من از و نفر چهار

 آنها از خود نوبه به من و داشتند اظهار سودمندي و مفيد مطالب كدام هر ديگر دوستان
  .  كردم استفاده و بردم بهره
 همه آنكه به توجه با خصوصا كنم، طرح را مطلبي چه كه بودم انديشه در و مردد بنده اين

 پيام عنوان به پيام عنوان به اينها همه كه بود ميان در سخن اين و شد مي طضب ها گفته
 كه گفت اي جمله جلسه، مسؤول غير افراد از يكي بين اين در. )1 (شود پخش دانشجو
  . شد  من سخنان عمده قسمت موضوع همان،
 معارف (رفمعا درياي  اين شر از را مردم بايد: بود اين اش خالصه گفت فرد آن كه اي جمله

  . كرد راحت) اسالمي
 مفيد هستيم  آن در كه بحث اين براي ام گفته جلسه آن در آنچه كنم مي فكر اينكه به نظر

  : گفتم. كنم مي بازگو را آنها اينجا در است،
  

  : پاورقي
 و كم دانم نمي و است شده پخش و تكثير شده، گفته جلسه آن در آنچه اخيرا ام شنيده -1

   خير؟ يا آمده عمل به اصالحي و حذف و كسر
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 كرد، فيلسوفي بايد كرد فيلسوفي بايد اگر ": گويد مي فلسفه، باره در دارد اي جمله ارسطو
 اين ارسطو مقصود كه دادم توضيح. " كرد فيلسوفي بايد هم باز كرد فيلسوفي نبايد اگر و

. كرد طرد را آن بايد و است غلط يا و كرد تأييد را  آن بايد و است درست يا فلسفه كه است
 كرد، تأييد را فلسفه فيلسوفيگري،  نوعي با و شد فيلسوف بايد است تأييد قابل و درست اگر
 نوعي با و آموخت را فلسفه و شد فيلسوف بايد باز شدني، طرد و است غلط هم اگر و

 بايد ضمنا و آموخت بايد را فلسفه حال هر به پس. كرد طرد و نفي را فلسفه فيلسوفيگري
  دست با تنها پندارند مي كه كساني و است فلسفه نوعي خود فلسفه انكار نوع هر كه دانست

 كنند مي رد و نفي را فلسفه بشود، فلسفي انتزاعات با توأم آنكه بدون علوم برخي آوردهاي
  . اشتباهند در سخت
 به سال صد چند و هزار طول در اسالم علماء كه ندارم كار فعال من: كه كردم اضافه

 جهان، طبيعي علوم جهان، رياضي و علوم جهان، تمدن و جهان معارف و جهان فرهنگ
 كه اند، نكرده يا اند كرده خدمتي ...و  ادبيات و حقوق جهان، فلسفي علوم جهان، انساني علوم
  . اند كرده البته
 زندگي فلسفه و اخالق را، ما سلوك و سير و عرفان را، ما فلسفه را، ما فقه اگر گويم مي اما
 قبول بايد را ما حقوق را، ما ادبيات را، ما  حديث را، ما تفسير را، ما تربيت و تعليم فلسفه و

 بايد هم اگر و ...يا و شد سالك و عارف يا شد، فيلسوف يا شد،  فقيه بايد پذيرفت، و كرد
 و طرد و رد  به گاهآن و كرد هضم و فهميد و آموخت را آنها بايد هم باز نمود طرد و كرد  نفي
 را فلسفه يا فقه كتاب يك اگر  كه وارد غير فرد يك كه نيست صحيح اين. پرداخت آنها نفي
  . بدهد طرد و رد پيشنهاد چپ، از يا بگيرد راست از داند نمي بدهند دستش به

 از اي پشتوانه بايد اجتماعي نهضت هر. موجود داريم نهضتي فعال ما: گفتم چنين آنگاه
 از كه گيرد مي قرار جريانهائي دام در نه اگر و باشد داشته فرهنگي و فكري نهضت
  مسير تغيير و شود مي آنها جذب و برخوردارند فرهنگي اي سرمايه
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 وار مگس چگونه بودند بهره بي  اسالمي فرهنگي سرمايه از گروهي ديديم چنانكه دهد، مي 
 بخواهد كه اسالمي فرهنگي نهضت هر گردي طرف ازو. آمدند گرفتار ديگران عنكبوت تار در

 گردد، تغذيه و يابد نشأت ما كهن فرهنگ تن از بايد شود واقع ما اجتماعي نهضت پشتوانه
 يا ماركسيستي فرهنگ مثال ديگر، فرهنگهاي از ما اينكه. ديگر فرهنگهاي از نه

 آنها روي بر اسالم از روكشي و كنيم التقاط قسمتهائي اينها امثال و اگزيستانسياليستي
 فلسفه بايد ما. نيست  كافي كند هدايت اسالمي مسير در را ما نهضت اينكه براي بكشيم
 اسالم خود الهي فلسفه دين، فلسفه ، اقتصادي فلسفه سياسي، فلسفه تاريخ، فلسفه اخالق،

  . هيمد قرار خودمان افراد اختيار در و كنيم تدوين بگيرد،  الهام اسالم تعليمات متن از كه را
 نصيرالدين خواجه  به ما هم امروز گفتم باشيم كرده روشن را رهبري تكليف اينكه براي و

 عالمه و ها حلي محقق ها، بهائي  شيخ ها، انصاري شيخ مالصدراها، سيناها، بوعلي ها،
 هفتم، قرن نصيرالدين خواجه نه چهاردهم  قرن نصيرالدين خواجه اما داريم احتياج ها حلي
 انصاري شيخ نه چهاردهم قرن انصاري شيخ چهارم،  قرن بوعلي نه چهاردهم نقر بوعلي
 آن همه با انصاري شيخ همان و بوعلي همان و نصير خواجه  همان يعني. سيزدهم قرن

    اين نياز و قرن اين درد و باشد داشته تعلق قرن اين به بايد اينكه عالوه  به فرهنگي مزاياي
  . نمايد احساس را قرن

 از بيش قلبم در را اميد برق كه كنم مي لمس اكنون را جرياني من: كه كردم اضافه ازب و
 را دانشگاهي دوره كه ما ايمان با جوانان از اي عده بينم مي اينكه آن و كند مي روشن پيش
 من با گيرند، مي دانشگاهي گواهينامه  عنقريب و اند كردن طي مشغول يا و كرده طي

 بيتابند چنان برخي. بياموزند را اسالمي علوم و شوند طلبه اصطالح هب كه كنند مي مشورت
 اسالميه علوم تحصيل به آنها جاي به و كنند متوقف را دانشگاهي  تحصيالت خواهند مي كه

 كنم مي و كرده منع كنند متوقف را دانشگاهي تحصيالت اينكه از را آنها البته من. بپردازند
 ام كرده توصيه غالبا و بپردازيد تحصيالت آن به دانشگاهي يالتتحص پايان از بعد ام گفته و

  از پس كه

 ٧٢



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 آن در كه بكنند رشته همان صرف را خود وقت از قسمتي دانشگاهي تحصيالت پايان 
 دوست زيرا اسالمي، علوم فراگيري صرف را ديگر قسمت و اند شده التحصيل فارغ رشته
  . باشند حوزه موميع بودجه  به نيازمند زندگي نظر از ندارم
 در. اند آورده رو اسالمي علوم تحصيالت به ليسانسيه اي عده امروز كه شد اين نتيجه گفتم

 است، مباركي پيوند اين و هستند عصري علوم و اسالمي علوم رابط حلقه اينها حقيقت
  . گردد مي  اسالمي مايه پر فرهنگ بيشتر شدن بارور سبب
  : بود اين گرفتم كه اي نتيجه و م،گفت جلسه آن در آنچه بود اين
  
 هم و شود واقع  نهضت پشتوانه بايد و تواند مي كه است اسالمي عظيم و غني فرهنگ اين "

 هم و توانند مي كه هستند  زمان به آگاه و عظيم فرهنگ اين در متخصص اسالمي علماء
  . " نمايند رهبري را نهضت بايد
 مرا و بود، مقاالت از اي مجموعه كه داد ارائه من به كتابي دوستان از يكي پيش روز چند
 در " عنوان تحت مقاله آن. كرد تشويق  مقاالت آن از يكي باره در نظر اظهار و خواندن به

 ايشان به غيابا و است اروپا در است سالها كه بود ناديده  دوستان از يكي قلم به و " روش
   در. است نيتي حسن با مسلمان مرد دارم العاط و ام شنيده كه آنجا تا زيرا  دارم ارادت

  . بود شده نقد " سنتي اصطالح به رهبري " بحث مقاله اين از قسمتي
 شده مطرح بنياد به  حركت شدن تبديل و " بنياد " و " حركت " مسأله مقاله، آن آغاز در

 در هاقالب و نظامها صورت به و دهند مي ماهيت تغيير جنبشها و حركتها چگونه كه است
 پياپي اگر ما اجتماعي نيروهاي. گردد مي ايستا امر يك به تبديل پويا امر يك و آيند مي

 خاطر به است، بنياد به حركت تبديل خاطر به شوند مي  جذب و خيزند مي بر موج چون
   پس. است عمل و انديشه  كردن پيدا قالب
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  . بشكنيم را قالبها يا قالب كه اينست اول كار
 پس است  شكن قالب جوان و است جوانان دين اسالم كه است شده مطرح مسأله اين آنگاه
 است بحث مورد  اكنون كه رهبري مسأله به سخن سپس. است شكني قالب دين اسالم

  . است شده آغاز سنتي رهبري از و است شده كشيده
  : است آمده چنين مقاله آن در
 دو طي كه چرا نيست ساخته كاري تاس فرهنگي بنيادهاي پاسدار كه سنتي رهبري از "

 گاهي رهبري اين و. گيرند مي نيز هنوز و اند گرفته وا از را انديشه هاي عرصه تمام قرن
 جمال، سيد البته رهبري اين ميان در. شود مي تسليم و كند مي پذيرانه كار مقاومتكي
 از دشمني  آنكه از پيش نيز را اينها اما آمدند وجود به ...و طالقاني و و خميني ...و مدرس،

 ياري بدانها بايد و دوستانند اينها. كند مي و كرده عاجز سنتي رهبري همين آورد، در پا
  . " گرفت ياري آنها از و رساند
 به نيز ما و بشود،  ايشان گفتار از علمي نقدي داد خواهد اجازه ناديده عزيز دوست اين قطعا
 ايشان تذكرات از. دهند تذكر كردند  مشاهده ما تارگف در ضعفي اگر كه ايم آماده خود نوبه

  . شد خواهيم خوشوقت
 در ثباتي هيچ  كه اينست جنبش و حركت الزمه كه است پنداشته ما عزيز دوست گويا اوال
 مرج و هرج نباشد ثباتي هيچگونه و باشد حركت اگر كه اند نفرموده توجه ايشان. نباشد كار

 هم را مستقيم صراط دهد، مي تعليم را تكامل و حركت و هدايت كه قرآن. تكامل نه است
 ؟چطور مستقيم صراط خود اما دارد، پويائي حالت مستقيم صراط در انسان. دهد مي تعليم

    مستقيم صراط پاسدار آنكه آيا و است راه در هم راه آيا و است پويا هم  مستقيم صراط آيا
  پويندگان مراقب و است
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 براي آيا ؟است بنياد به حركت تبديل  عامل نشوند، منحرف قيممست صراط از كه است 
 حركت و تكامل فرهنگ فرهنگ، آن كه است فرهنگي پاسدار كه است گناه سنتي رهبري

 تغيير زندگي، كه كنيم فراموش نبايد ": اقبال گويد مي خوب چه. است؟ مستقيم صراط بر
  : گويد مي او هم و " دارد يزن دوام و بقا عناصر خود درون در نيست، ساده و محض

  
 را، استبدادي حكومت  به نسبت وفاداري نه است خواستار را خدا به نسبت وفاداري اسالم "
 طبيعت به وفاداري عمال خدا به وفاداري است، زندگي هر نهائي روحاني بنيان خدا چون و

   در بايد ،باشد شده بنا واقعيت از تصوري چنين بر كه اجتماعي. است او خود مثالي
 تنظيم براي بايستي كند، سازگار هم با را " تغيير " و " ابديت " هاي مقوله خود زندگي
 در است، دائمي و ابدي آنچه چه باشد، داشته اختيار در ابدي اصولي خود اجتماعي حيات
  . " سازد مي ما براي  محكمي پاي جاي دائمي، تغيير جهان اين
  

 آشنا اسالمي فرهنگ با اگر. اند فرموده اشتباه " ساكن " با را " ثابت " ما عزيز دوست
 و متحرك، هر. است ناممكن ثابت  بدون متغير ثبات، بدون تغيير كه دانستند مي بودند مي

 در دهد، مي مرحله و منزل تغيير كه حال همان در تكاملي، حركت به متحرك هر الاقل
 موجود آنچه. دهد مي ادامه ودخ حركت به ثابت مداري  يعني معين، و مشخص مداري

  . مسير و مدار نه است منزل و مرحله گذارد مي سر پشت آنرا و كند مي عبور آن از متحرك
 و اصول براي  حتي است قائل " تاريخي وجود " چيز همه براي ما عزيز دوست اگر ثانيا

  هر با و فرهنگي هر (فرهنگها و ايدئولوژيها و مكتبها و حقايق
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 دفاع  آن از دل و جان از كه پيش سال چهارصد و هزار اسالم از ديگر پس) اي ريشه 
   ؟خواهد مي چه كند مي

 و بنياد نه دهد، مي  ادامه خود وجود به كه است جنبش و حركت خود، اسالم: گفت خواهيد
. جنبنده نه و است جنبش نه متحرك،  نه و است حركت نه اسالم كه اينست پاسخ. نظام
 بايد يا و است حركت در اسالم مستقيم صراط و اسالم مدار در كه است مياسال جامعه اين
  .  اسالم نه باشد حركت در

 را خود روح اجتماعي، زاي حركت و خيز موج جريان يك گاهي كه است صحيح البته ثالثا
. ماند نمي باقي اثر  بي تشريفات و آداب سلسله يك جز آن از و دهد مي دست از

 بيرون محتوايش و شود وارونه كه  ظرفي مانند امويها دست به اسالم مودفر اميرالمؤمنين
 يكفأ« :شود مي خالي خود محتواي از و شود مي  وارونه نماند، باقي ظرف خود جز و بريزد

 تبديل را اجتماعي پديده اين نام كرده همراهي شما با ما و). 1( ”االناء يكفأ كما االسالم
  : دهم مي توضيح مثال يك ذكر اب. نهيم مي بنياد به حركت
 كه عزاداري اين. است بنياد به حركت تبديل السالم عليه حسين امام امروز سنتي عزاداري

 براي حتي كه ”الجنة له وجبت  تباكي او ابكي او بكي من « :شده گفته اش باره در حق به
 اش فلسفه ل،اص در شده، قائل فراوان ارزش  هم) ساختن كن گريه شبيه را خود (تباكي
 شرائطي در. بوده حسينيها و حسينها سود به و زيادها ابن و يزيدها عليه احساسات تهييج

 اجتماعي روش و راه سمبل و دارد حضور زمان يك در مكتب يك  صورت به حسين كه
    ريختن برايش اشك قطره يك است، ديگري معين موجود روش و راه كننده  نفي و معين
 و كردن  شركت حسينيها حزب در يزيدي، خشن شرائط در. است يسرباز نوعي واقعا

 با جنگ اعالن و  حق اهل گروه به بودن وابسته اعالم نوعي شهدا بر كردن گريه به تظاهر
   اهل گروه

  
  : پاورقي

   101. خطبه البالغه، نهج -1
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 ليع بن حسين عزاداري كه است اينجا. است گذشتگي خود از نوعي حقيقت در و باطل
  . است اجتماعي مبارزه يك است، موج يك است، حركت يك
 و ريزد مي بيرون  ظرف اين محتواي و شود مي فراموش دستور اين فلسفه و روح تدريجا اما

 مراسم به و بشوند  جمع هم دور مردمي كه گيرد مي خود به عادت يك شكل مسأله
 بدون و باشد اجتماعي خاص  جهتگيري يك نمايانگر اينكه بدون شوند، مشغول عزاداري

 ديگر البته كه (ثواب كسب براي فقط ،رود شمار به داري معني عمل تماعياج نظر از آنكه
 حسينهاي با رابطه بي و اجتماعي وظائف از مجرد را مراسمي) بود نخواهد كار در هم ثوابي
    به تبديل حركت كه است اينجا. دارند بپا زمان هاي عبيداهللا و يزيدها با  رابطه بي و زمان
 در. است  مانده باقي خالي ظرف و ريخته بيرون ظرف محتواي و شده عادت يعني بنياد
 كه است حاضر آيد بدر گور از هم معاويه يزيدبن شخص اگر كه است مراسمي چنين
 " تباكي " تنها نه كه است  مراسم چنين در. دارد بپا را مراسم بزرگترين بلكه كند شركت

  . خورد نمي بر جائي به  كنيم نثار هم اشك من يك اگر ندارد، اثر
 اما. ايم گفته سخن  اش باره در ديگر بيانهاي و زبانها به مكرر ما و است صحيح مطلب، اين

 است، آن پاسدار سنتي رهبري كه ما كهن فرهنگ آيا كه اينست عزيز دوست از ما پرسش
 اين پاسدار طالقاني خميني، آيةاهللا ،مدرس سيدجمال،  امثال آيا ؟است چيزهايي اينچنين
   تشريفاتند؟ و مراسم
 خلق حركت و بيافريند موج سنتي رهبري همين مانند است توانسته رهبري كدام رابعا
 سنت ضد متجدد روشنفكران و ها رفته فرنگ دوره قضا از كه اخير ساله صد اين در ؟كند
   ؟آورد وجود به جنبش سنتي يرهبر همد يك است توانسته سنتي غير رهبري كدام است
 به روحانيت از اسالمي نهضت رهبري انتقال ضرورت باره در ديگر شكل به ديگر برخي
 اي جامعه ايران امروز جامعه  اينكه آن و اند، كرده عقيده اظهار روشنفكر اصطالح به طبقه
  مانند  اجتماعي زمان نظر از امروز ايران. مذهبي است
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 با تنها و كرد مي تنفس مذهبي فضاي در كه است شانزدهم و پانزدهم قرن اروپاي 
 خصوصا است، اسالم  مردم اين مذهب ديگر طرف از و. آمد مي هيجان به مذهبي شعارهاي

 اي جامعه هر در سوم ناحيه از و. آفرين حركت و انقالبي است مذهبي كه شيعي اسالم
 كنند، مي احساس را امروز انسان دردو دارند انساني آگاهي خود كه روشنفكران خاص گروه
 روشنفكران. خويشند جامعه نجات و رهائي مسؤول  كه هستند صالحيتداري گروه تنها

 براي را نسخه همان و كنند اشتباه امروز اروپاي با را امروز ايران نبايد ايران امروز جامعه
 تجويز معاصر روپايا براي راسل و سارتر قبيل از اروپا روشنفكران كه كنند تجويز  ايران
 ثانيا و بيستم، قرن  اروپاي سطح در ايران امروز جامعه اوال كه بدانند بايد آنها. كنند مي

 و خون و انقالب و حركت مذهب شيعي، اسالم بالخصوص و اسالم. نيست مسيحيت اسالم،
 قشن مذهب امروز اروپاي در اينكه توهم به ايراني روشنفكر. است شهادت و جهاد و آزادي
 شده تمام نيز ايران در را مذهب نقش است، كرده ايفا گذشته در را خود نقش و ندارد،
 اين از بايد ايراني روشنفكر. است مسيحيت اسالم، نه و است اروپا ايران، نه كه نكند،  تلقي
. دارد شروطي البته و. نمايد  گيري بهره خود مردم نجات براي انرژي و حركت عظيم منبع
  . نمايد يد خلع مذهب فعلي  پاسداران و متوليان از كه اينست شرط اولين

 " حقيقت "  يك خود ذات در اسالم اوال كنيم عرض بايد محترم روشنفكران اين پاسخ در
 از توانند مي افرادي تنها و " وسيله " يك نه " است هدف " يك ،" مصلحت " يك نه است
 " هدف " و " حقيقت " چشم به اسالم به كه نمايند  گيري بهره اجتماعي انرژي منبع اين

 قرن مقتضيات در كه نيست ابزار يك اسالم. " وسيله " و " مصلحت " چشم به نه بنگرند
 صراط اسالم. شود سپرده تاريخ به بيستم قرن مقتضيات در و گيرد قرار استفاده مورد 16

    آن به اندازه همان به متمدن انسان. است انسانيت مستقيم
 سعادت و  نجات اندازه همان پيشرفته انسان به و وحشي، نيمه انسان كه است مندنياز
  يك چشم به اسالم به آنكه. ابتدائي انسان به كه بخشد مي
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 و جهاني شرائط در كه نگرد مي موقت امر يك چشم به باالخره و مصلحت يك و وسيله 
 آن با و است نشناخته درستي به را اسالم شود، مي گرفته كار به فقط خاص اجتماعي

 و حقيقت چشم به آن  به كه وابگذاريم كساني همان به آنرا آنكه بهتر پس. است بيگانه
  . نسبي نه بينند مي  مطلق را آن وسيله، و مصلحت چشم به نه نگرند مي هدف
 يواقع اسالم و راستين  اسالم قطعا باشد آمد كار ابزار، و وسيله يك عنوان به اسالم اگر ثانيا

 و ابزار هر از گيري بهره كه است  چگونه. شود زده قالب اسالم نام به چه هر نه است،
   !؟خواهد نمي تخصص وسيله اين از گيري بهره و خواهد مي تخصص اي وسيله
 كرده  صرف صبحانه پروفسور فالن با صباح چند كه روشنفكري مدعي هر ايد كرده خيال
 آن از جامعه سود  به و شناسد باز دروغين اسالم از ار راستين اسالم بود خواهد قادر است

   !؟نمايد استفاده
 اند، برخاسته  خواب از دير كمي محترم روشنفكران اين كه كنم عرض بايد متأسفانه ثالثا
 برداري بهره طرز خود كه دادند نشان انرژي و حركت عظيم منبع اين قديمي متوليان زيرا
  . داد نخواهند كسي به يد خلع فرصت  اين بنابر و انندد مي خوب را عظيم منبع اين از

 بر خواب از " انتقال " اميد به صبح روز هر كه عزيز روشنفكران اين كه است بهتر
 انسانيت عالم به ديگري خدمت و كار فكر بينند مي خواب " يد خلع " شب هر و خيزند مي

 همان اختيار در اسالمي رواني يانرژ منابع و اسالمي فرهنگ و اسالم بگذارند بفرمايند،
 ما مردم و اند يافته را بو و رنگ همان و يافته پرورش فضا  همان در كه بماند باقي متوليان

  . هستند آشنا بهتر آنها صداي و آهنگ با هم
 و عملش گسترده  شعاع و جمال سيد باره در " اسالم بناي تجديد معمار اقبال، " رساله در

  : گويد مي كند، برپا اسالم  جهان در رستاخيزي توانست قبا ال يك دسي يك چگونه اينكه
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 لهاد اعماق تا تنها  تن يك اين فرياد كه شد موجب عاملي چه ؟راچ نفوذ و قدرت اينهمه "
 يك دعوت نداي ار ندا اين مسلمان  ملتهاي كه بود اين جز ؟كشد راه سرزمينها اقصاي تا و

 افتخار از پر تاريخ و فرهنگ روح اعماق از صدا اين  كه ندكرد احساس ؟كردند احساس آشنا
 است فريادي همان انعكاسات از يكي صدا اين. است آمده در خودشان  حماسه و حيات و

 در الطارق، تنگه در المقدس، بيت در قادسيه، در احد، در مدينه، در مكه، در حراء، در كه
 است قدرت و عزت و جهاد  به عوتد حياتبخش صداي همان پيچيد، مي صليبي جنگهاي

  . )1 (" است  افكن طنين اسالم حماسه از پر تاريخ گوش در كه
 ودلها هوشها و گوشها در نظر آن از جمال سيد صداي. است همين درست سخن آري

 اين چرا. خاست مي بر اسالمي افتخار پر تاريخ و فرهنگ روح اعماق از كه داشت طنين
 بود، فرهنگ همين پرورده خود،  جمال سيد زيرا ؟خاست مي بر روحي چنين اعماق از اصد
  . بود شده  ساخته فرهنگ همين فضاي در روحش ابعاد

 و شجاع و آگاه مراجعي آنرا رهبري حاضر حال در كه است مفتخر ايران اسالمي نهضت
 ايسود همدردند، مردم با دهند، مي تشخيص را زمان نيازهاي كه اند گرفته عهده بر مبارز

 راه خود به است ابليس جنود از كه را ترس و نوميدي و يأس دارند، اسالم اعتالي
  . دهند نمي

 بسي اند گرفته  عهده بر را نهضت رهبري امروز كه مراجعي از مرجعيتشان حوزه كه مراجعي
   اما ايم، داشته بوده، افزونتر بسي مقلدينشان عدد و بوده وسيعتر
  :پاورقي

   82. صفحه " اسالم بناي تجديد معمار اقبال، "-1 
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 يا و نداشته حد اين تا را مردم جان و روح با شدن آميخته اين و كلمه نفوذ اين و محبوبيت
  . ايم داشته كمتر

 به را خيرشان ذكر و كنيم مي تقدير و نهيم مي ارج را الشأن عظيم رهبران اين رهبري ما
 و تيزتر بينش و افزونتر  سختكوشي و ترراسخ عزم متعال خداوند از و سپاريم مي تاريخ

  . نمائيم مي مسألت آنها براي بيشتر موفقيت
 گلپايگاني، العظمي  آيةاهللا شريعتمداري، العظمي آيةاهللا حضرت قم بزرگوار و عظام مراجع
 مؤثر و مفيد گامهاي حق كلمه اعالء  راه در كه بركاتهم دامت نجفي مرعشي العظمي آيةاهللا

 مملكت اين تاريخ در هميشه براي اند، شده مسلمين و اسالم مباهات و فخر يهما و برداشته
 عنايت متعال خداوند كه است اجري كمترين اين و ماند، خواهد يادگار به نيكشان نام

 ياد او، نام اوست، همره دل قافله صدها كه " برده سفر " آن اما و. فرمود خواهد و فرموده
 شجاعت او، استقامت او، آهنين عزم و اراده او، پرخروش و رمگ روح او، سخنان شنيدن او،
 قهرمان جانان، جان يعني است، عام و  خاص زبانزد كه او جوشان ايمان او، بيني روشن او،

 العظمي آيةاهللا حضرت ما بزرگوار و عاليقدر استاد ايران  ملت عزيز و چشم نور قهرمانان،
 و فرموده عنايت ما روزگار و ما قرن به خداوند كه است اي حسنه ظالله،  اهللا ادام خميني
    تحريف عنه ينفون عدوال خلف كل في هللا ان « " روشن و بارز مصداق

  . است " ”المبطلين
 به و بزرگوار استاد آن محضر از گيري فيض سال دوازده پاس به كه كند مي تابي بي قلم

 مكرمت و فضيلت منبع آن  به دنبو نزديك بركت از كه معنوي و روحي هاي بهره شكرانه
  . كنم بازگو را بسيار از اندكي ام كرده كسب
   است تافته بر دامنم جان نفس اين
   است يافته يوسف پيراهان بوي
   سالها صحبت حق براي كز

   خوشحالها آن از رمزي گو فاش
   شود خندان آسمان و زمين تا

 عقل   شود چندان صد ديده و روح و
   حبيب از دهافتا دور اي گفتم
   طبيب از است دور كه بيماري همچو
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   نيست هشيار رگم يك ؟گويم چه من
   نيست يار را او كه ياري آن شرح
   جگر خون اين و هجران اين شرح
   دگر وقت تا بگذار زمان اين

 فتنه   مجو خونريزي و آشوب و
 بيش   مگو تبريزي شمس از اين از

  : پس
   دلبران سر كه باشد آن خوشتر

 هگفت   ديگران حديث در آيد
 و داشته شركت  كه روحاني غير و روحاني ديگران اسالمي، نهضت اين در كه است بديهي

 آغاز از پيش سالها از گروهها يا شخصيتها برخي. فراوانند دارند سهمي كدام هر و دارند يا
 يشهاند سازي آماده در كه اند داشته عملي يا فكري اسالمي بخش ثمر فعاليتهاي نهضت
 برخي. است داشته قاطع و مؤثر نقش اسالمي عظيم نهضت  يك در شركت براي امروز نسل
   و قداست و قاطعيت نهضت اين به تبعيدها و زندانها تحمل جانفشانيها، ،فداكاريها با ديگر
 در احيانا و نهضت دامنه دادن گسترش و دادن اوج در برخي. اند بخشيده بيشتر ارزش
   اند زده جا در و مانده  راه وسط بعضي. روند مي شمار به مؤثر عامل آن به دادن خاص جهت

 خود نوبه به و شده ديگر مكتبهاي جذب داده مسير تغيير بعضي. اند برگشته عقب به يا و
 از دور نهضت، اين براي علمي و تحليلي تاريخي شود بنا اگر كه است بديهي. اند زده ضربت

 اين در اكنون ما و گرفت خواهد بر در را بزرگ  كتابي خود شود، نوشته توهمات و تعصبات
 صداقت با كه افرادي براي متعال خداوند از. شويم مطالب آن وارد توانيم نمي مختصر بحث

   اجر و خير. اند داده ادامه اسالمي نهضت اين مقدس اهداف جهت در را راه  نيت حسن و
  . نمائيم مي مسئلت رحمت و موفقيت و
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   ضتنه آفات
  

 رهبري وظيفه. شوند زدگي آفت دچار است ممكن ديگر هاي پديده همه مانند نهضتها،
 يا و دارد اختيار در كه وسائلي با كرد، نفوذ آفت احيانا اگر و كند پيشگيري كه است نهضت

 باشد نداشته توجه آفتها به نهضت، يك رهبري اگر. نمايد زدائي آفت بگيرد، اختيار در بايد
 خواهد خود ضد به تبديل يا عقيم، نهضت، آن قطعا نمايد، انگاري  سهل زدائي آفت در يا

 است  رسيده نظرمان به آنچه آفتها انواع نظر از ما. بخشيد خواهد معكوس اثر و شد
  :  ايم كرده استقصا را آنها همه يمباش مدعي آنكه بدون كنيم، مي يادآوري

  

   بيگانه هاي انديشه نفوذ - ١
 يك كه  هنگامي دشمنان طريق از يكي. كنند مي نفوذ طريق دو از بيگانه هاي انديشه
 قرار الشعاع تحت را ديگر مكتبهاي و كند مي پيدا جاذبه و گيرد مي اوج اجتماعي نهضت

 درون، از آن پوسانيدن و مكتب  آن در كردن رخنه براي ديگر مكتبهاي پيروان دهد، مي
 مكتب آن و كنند مي مكتب آن وارد است مغاير مكتب آن روح با كه را بيگانه هاي انديشه

  . كنند مي اثر كم يا و اندازند مي خاصيت و اثر از ترتيب  اين به را
 مخالفان اسالم،  جهانگيري و گستردگي از پس. ايم ديده اسالم اوليه قرون در را اش نمونه
  يها شهياند. كردند آغاز تحريف طريق از را اسالم با مبارزه اسالم
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 اسالم مارك با اتيمانو ات،يمجوس ات،يلياسرائ. نمودند صادر اسالم يتقلب مارك با را خود
. آمد آنچه آمد اسالم سر وبر ديگرد مسلمانان يها شهيواند وافكار ريوتفس ثيحد وارد

 گشتند ييزدا آفت به موفق ياديز حد وتا شدند نكته نيا متوجه اسالم يعلما خوشبختانه
  .دارد ادامه هم وهنوز

 با درست ييناآشنا علت به مكتب خود روانيپ يگاه. روانيوپ دوستان قيطر از گريد
 ناآگاهانه اي آگاهانه و گردند يم گانهيب يها شهيواند اتينظر سلسله كي مجذوب مكتب،

  . ندينما يم وعرضه دهند يم مكتب رنگ را اتينظر آن
 شدگان مجذوب مثال كه شود يم دهيد هياسالم هياول قرون اناتيجر در زين جهت نيا نمونه

 عنوان به را ييها شهيواند اتينظر ،يهند وتصوف يرانيا ورسوم وآداب يوناني فلسفه به
 از زين جهت نيا خوشبختانه. كردند ياسالم يها شهياند وارد) انتيخ قصد به نه(خدمت
 يم عاتموضو نيا در »شهياند نقد« انيجر كيو نماند دور ياسالم يعلما نيب زيت چشم

  .است شده تيهدا گانهيب اتينظر حذف جهت در اتينظر آن تحوالت ريس كه مينيب
 است، داده قرار الشعاع تحت را ها سميوا ومكتبها گرفته اوج رانيا ياسالم نهضت كه امروز
 مكتبهاي به وابسته واقعا كه بينيم مي را گروهي هم. كنيم مي مشاهده را انيجر دو هر

  ماركهاي و شعارهاي با كه دانند مي چون و هستند ماترياليستي بهايمكت  بالخصوص ديگر
 اسالمي مارك با را بيگانه هاي انديشه كرد، شكار را ايراني جوان توان مي كمتر ماترياليستي

 رود فرو جوان يك مغز در ماترياليستي محتواي با كه اسالمي است بديهي. دارند مي عرضه
 اين و - بينيم مي هم و. شود مي انداخته دور سرعت  به اشدب داشته اسالمي پوسته تنها و

 مكتبهاي شيفته و اسالمي معارف به ناآشنا اما مسلمان، افرادي  كه - است خطرناكتر
    تاريخ فلسفه بيگانه، اخالق اما كنند مي تبليغ و نويسند مي اخالق اسالم، نام  به بيگانه،

 همانطور، نويسند مي اقتصاد همانطور، نويسند يم نبوت و دين فلسفه همانطور، نويسند مي
  تفسير همانطور، نويسند مي بيني جهان همانطور، نويسند مي سياست
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    و و و همانطور نويسند مي قرآن
 كه اسالمي نهضت  الشأن عظيم رهبران به الهي، مسئوليت به مسئول فرد يك عنوان به من

 حجت اتمام متعال خداي و خود بين و دهم يم هشدار قائلم، فراوان احترام شان همه براي
 از اعم اسالمي مارك با و اسالمي انديشه  نام به بيگانه هاي انديشه نشر و نفوذ كه كنم مي
 را اسالم كيان كه است خطري گيرد، صورت نيت سوء عدم يا و نيت سوء روي از آنكه

  . كند مي تهديد
 آب اي جرعه  براي كه را تشنگاني شود مي مگر. نيست منع و تحريم خطر اين مبارزه راه
   !؟كرد  منع است آلوده اينكه عذر به موجود آب نوشيدن از زنند مي له له

 زبان به كتاب  اسالمي مختلف هاي زمينه در كافي قدر به ما. مسئوليم كه هستيم ما اين
 آبهاي سراغ به بوديم، كرده عرضه گوارا و زالل آب كافي قدر به ما اگر. ايم نكرده عرضه روز

  . رفتند نمي آلوده
   جويها اين بيشتر باشدي تهي نه گر

   كويها اين در تشنه دود مي چرا خواجه
 هاي حوزه. است روز زبان با ها زمينه همه در مكتب اين صحيح داشتن عرضه مبارزه، راه

 وليتمسئ به بايد. اند يافته  اجتماعي فعاليت هيجان و شور اينچنين امروز كه ما علميه
. كنند برابر ده را خود فكري و علمي كارهاي بايد. گردند آگاه خود فكري و علمي عظيم
 معاصر نسل مشكالت جوابگوي رسمي اصول و فقه به منحصر اشتغال كه بدانند بايد

  . نيست
  

   افراطي گرائي تجدد - ٢
 گوئي. يستن  دشواري از خالي كاري هر در اعتدال به گرايش و تفريط و افراط از پرهيز

. است آن از خروج موجب  توجهي بي اندك كه است باريك خط يك اعتدال راه هميشه
 نكته همين به اشاره است باريكتر " مو " از " صراط " كه شده وارد ديني آثار در اينكه
  . است دشوار و سخت كاري هر در اعتدال رعايت كه است

  نو حل راه نو شكالتم و شود مي نو بشري جامعه مشكالت كه است بديهي
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 عهده بر آنها  حل كه نيست نوظهور هاي پديده جز چيزي " الواقعه الحوادث ". خواهد مي 
 و تقليد ضرورت و ، دوره هر در مجتهد وجود ضرورت سر. است اسالمي معارف حامالن
 زا تقليد ميان شده، استاندارد مسائل  سلسله يك در اال و. است همين زنده مجتهد به رجوع
 در بايد را او نكند توجه روز مشكالت و مسائل به مجتهدي اگر. نيست فرقي مرده و زنده
  . شود مي پيدا جا همين در تفريط و افراط. آورد شمار  به مردگان صف
 گذشته هم وعوام است عوام قهيسل ارشانيمع تنها كه هستند زده عوام آنچنان يبرخ

 ودرباره دارند توجه روز مسائل به كه گريد يخبر. ندارد يكار ندهيآ و حال وبه گراست
 قرار اريمع را روز قهيسل گذارند؛ يم هيما اسالم از سخاوتمندانه متأسفانه شندياند يم ندهيآ
 دهند، قرار زمان وباطل حق اريمع را اسالم آنكه يجا به »آزاد اجتهاد« نام وبه دهند يم

 زمان چون باشد دينبا مهر مثال. دهند يم قرار اسالم اريمع را زمان بر حاكم وروح قهيسل
 و اجاره طور، نيهم يدگيپوش است، زن يبردگ عهد ادگاري زوجات تعدد پسندد، ينم

 اسالم. ديگر عهد يادگار ديگر حكم فالن و است فئوداليسم عهد يادگار مزارعه و مضاربه
  .كند مي  حكم چنان و چنين اجتهاد. است اجتهاد و عقل دين

 تسنن اهل  مترقي و روشنفكر دانشمندان كه معيارهائي حتي كه باشيم داشته توجه بايد 
 ميان شدن قائل تمايز  قبيل از اند كرده ارائه جديد مشكالت حل براي اقبال و عبده نظير

 و اند كرده غيره و شورا اجتهاد، ، اجماع از آنها كه خاصي تعبيرهاي و معامالت و عبادات
 فرهنگ پرورده كه ما براي هيچوجه به اند كرده  عرضه آنها كه اسالمي بيني جهان همچنين
 شيعه، فقه. گيرد قرار الگو تواند نمي و نيست قبول قابل  هستيم شيعي پيشرفته اسالمي
 در آنچه از شيعه اجتماعي فلسفه شيعه، تفسير شيعه، فلسفه شيعه، كالم شيعه، حديث
  . است گوترجواب و تر يافته رشد بسي كرده رشد تسنن جهان

  با  تشيع جهان از پيش جغرافيائي غير و جغرافيائي علل به تسنن جهان چند هر
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 جستجوي در و شده آشنا آورده وجود به تمدن اين كه مسائلي و مشكالت و جديد تمدن 
 ولي است، داشته عرضه را خود نظريات ديرتر  شيعه و است برآمده آن حل راه كشف

 عرضه تسنن جهان از آنچه و شده عرضه شيعه جهان از اخير  تسنوا در آنچه ميان مقايسه
 السالم عليهم بيت اهل مكتب از پيروي بركت از شيعي نظريات كه رساند مي است شده
 و جدي و فريد و اقبال و عبده امثال كه نداريم نيازي ما. است تر منطقي و عميقتر  بسي

  .  دهيم قرار الگو ار اينها امثال و غزالي محمد و محمدقطب و سيدقطب
 و - سني در  هم و دارد و داشته وجود شيعه در هم كه - افراطي گرائي تجدد حال هر به
 از آنچه از آن پيراستن و ، نيست اسالم از آنچه به اسالم تنآراس از است عبارت حقيقت در

 نهضت براي بزرگي آفت كردن، زمان طبع  باب و زدن زمان رنگ منظور به هست، اسالم
  . بگيرد آنرا جلو  كه است نهضت رهبري وظيفه و است

  

   گذاشتن ناتمام - ٣
 نشان روحانيت  رهبري در را نقيصه يك اخير، ساله صد اسالمي نهضتهاي تاريخ متأسفانه

 ادامه خصم بر پيروزي مرحله تا كرده رهبري كه نهضتهائي روحانيت اينكه آن و دهد مي
 احيانا و ديگران را او زحمات نتيجه و رفته خود كار پي و نداده ادامه پس آن از و داده

 و كند مطالبه شدت و قدرت با را اش شده غصب زمين كسي  اينكه مانند. اند برده دشمنان
 به برود گرفت همينكه اما بگيرد، دشمن دست از را آن جان و مال بذل و نيرو صرف با

 خود سود به آن از بروند ديگران نپاشد، آن در هم بذر دانه يك و بنشيند خود  خانه
  . كنند استفاده
 برداري بهره آن ثمره از روحانيت اما رسيد، ثمر به شيعه روحانيت پايمردي با عراق انقالب
 را آن اما رسانيد، ثمر به روحانيت را ايران مشروطيت. بينيم مي امروز را اش نتيجه و نكرد
 آمد، كار روي خشن ديكتاتوري يك كه نكشيد طولي لهذا و نكرد برداري  بهره و نداد ادامه

 رژيم اساسا  كه آمد پديد ظن سوء مردم در تدريجا بلكه نماند، باقي نام جز مشروطيت از و
 تنباكو جنبش در حتي.  است گناه مشروطيت و است بوده تربه مشروطه رژيم از استبداد
  با روحانيت كه شود مي تأسف اظهار
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 آن از پس توانست مي كه صورتي در كرد تلقي شده تمام را دخو كار  رژي امتياز لغو 
  . آورد وجود به اسالمي واقعا نظام يك مردم،  آمادگي
 عليه يكدست  ايران مردم. است انكار و نفي مرحله در حاضر حال در ايران اسالمي نهضت

 اثبات و ازندگيس مرحله خود دنبال  به انكار، و نفي مرحله. اند كرده قيام استعمار و استبداد
 از اثبات و سازندگي مرحله نهضت هر در. بيايد " اهللا اال " بايد " اله ال " دنبال به دارد

  كه است آمده پديد هوشمند مردم در نگراني اين اكنون. است دشوارتر انكار و نفي مرحله
   ؟گذاشت خواهد تمام نيمه را خود ارك روحانيت هم باز آيا
  

   طلبان فرصت رخنه - ٤
. است نهضت هر بزرگ آفتهاي از نهضت يك درون در طلب فرصت افراد نفوذ و رخنه
  . نمايند سد را افراد  اينگونه رخنه و نفوذ راه كه اينست اصلي رهبران بزرگ وظيفه

 مؤمن افراد  دوش بر سنگينيش كند مي طي را اوليه دشوار مراحل كه مادام نهضت هر
 و گشت آشكار دادن بار هاي نشانه  الاقل يا و نشست بار به همينكه اما است، فداكار مخلص
 از كه بروز روز. شود مي پيدا طلب فرصت افراد  كله و سر شد، هويدا درخت هاي شكوفه

 پر و محكمتر طلبان فرصت گردد، مي نزديكتر ثمر چيدن موعد و شود مي كاسته دشواريها
 را اوليه فداكاران و مؤمن انقالبيون جاتدري كه آنجا تا زنند مي سينه نهضت علم پاي شورتر

 فرزند انقالب ": گويند مي كه كرده پيدا كليت آنجا تا جريان اين. كنند مي بدر ميدان از
 يك را خود فرزندان رسيد نتيجه به همينكه كه اينست انقالب خاصيت گوئي " است خور
 كه است طلبان فرصت نهرخ و نفوذ از غفلت نيست، خور فرزند انقالب ولي. سازد نابود يك

  . آورد مي بار به فاجعه
 به از پس و ؟رساندند ثمر به كساني چه را يرانا مشروطيت انقالب. رويم نمي دوري جاي
   ؟شد چه نهائي نتيجه و ؟كردند اشغال را مقامات و پستها يهائ چهره چه رسانيدن ثمر
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 به و شدند پرتاب  اي گوشه به همه ،آزاديخواه قهرمانان ساير و ها ملي ساالر و ها ملي سردار

 تا كه ها الدوله فالن اما مردند،  گمنامي در و گرسنگي با عاقبت و شدند سپرده فراموشي
 چيان مشروطه گردن به طناب و جنگيدند مي  انقالبيون با استبداد پرچم زير ديروز
 صورت به شد استبدادي نهائي، نتيجه و رسيدند،  عظمي صدارت مقام به انداختند، مي

  . مشروطيت
 فرصت عثمان، دوره در داد نشان اسالم صدر تاريخ در را خود شوم تأثير طلبي فرصت
 و شدند وزير طريدها گرفتند، را اسالمي اهداف و اسالم به مؤمن شخصيتهاي جاي طلبان
 لگد زير در يا و شدند فرستاده تبعيدگاه  به عمارها و ابوذرها اما و مشاور، االحبارها كعب
  . شدند مچاله
 در و مكه، فتح از بعد جهاد و انفاق و مكه فتح از قبل جهاد و انفاق ميان كريم قرآن چرا

 فرق فتح از بعد مجاهد منفق مؤمن و فتح از قبل مجاهد منفق مؤمن ميان حقيقت
   :گذارد مي

 من قواانف الذين من درجة اعظم اولئك قاتل، و الفتح  قبل من انفق من منكم يستوي ال «
  ) 1( ”خبير تعملون بما واهللا الحسني اهللا وعد كال و قاتلوا و بعد

 درجه نظر از آنان. نيستند همانند) ديگران با (كردند جهاد و  انفاق فتح از پيش آنانكه
 و داده  نيكي وعده همه به خداوند و. كردند جهاد و انفاق فتح از بعد كه كساني از بزرگترند
  . است آگاه كنيد مي آنچه به خداوند

 مطلب سر    مشقت تحمل و دشواري بود چه هر مكه فتح از پيش. است واضح
  

  : پاورقي
   10 /. حديد سوره-1 
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 بر بود، دورتر طلبي  فرصت روحيه از و تر شائبه بي جهادها و انفاقها و تر خالص ايمانها بود،
  . ودنب شائبگي بي از حد آن در كه فتح از بعد جهاد و انفاق خالف

 از نفر دويست با برابر شما نفر بيست: فرمايد مي اولين مجاهدين باره در قرآن همچنين
 بود نشده دميده آنها در كامال  اسالمي روح هنوز كه ديگر عناصر همينكه ولي. است كافران

 را اسالم شد مي هنگام آن در و - شدند وارد نبودند اسالمي انقالب اهداف به مؤمن دقيقا و
  )1(. كند مي برابري دشمن نفر دويست با شما نفر صد گويد مي - كرد تلقي رصتف يك

 به مؤمن طلب  اصالح آنرا همچنين و طلب، فرصت نه كند مي آغاز طلب اصالح را نهضت
  . است خويش منافع  پي در كه طلب فرصت نه دهد ادامه تواند مي نهضت اهداف

 از يكي شان فريبنده  تظاهرات رغم علي انطلب فرصت نفوذ و رخنه با مبارزه حال هر به
  . است اصلي مسير در نهضت يك ادامه اصلي شرائط

  

   آينده طرحهاي ابهام - ٥
 خواهيم مي بريم مي بسر ناراحتي با آن در كه را اي قواره بي و فرسوده ساختمان كنيم فرض
 را ما آسايش و باشد قبلي نواقص فاقد كه زيبا و نو ساختماني آن، جاي به و كنيم خراب
 ساختمان باره در منفي احساس يك. داريم احساس دو اينجا. بسازيم كند تأمين كامال

 مثبت احساس ديگر و سازيم راحت آن شر از را خود زودتر  چه هر خواهيم مي كه موجود
 خانوادگي زندگي يك زودتر هرچه و بسازيم خواهيم مي كه جديدي  ساختمان باره در

  زيادي نياز. است روشن ما تكليف منفي احساس نظر از. آوريم وجود به  آن در آل ايده
 لمس را ناراحتيها عمال زيرا شود، داده توضيح ما براي آن تخريب ضرورت كه نيست

 يا بگذارند، ما جلو مشخص اي نقشه و طرحي اگر مثبت احساس نظر از اما. كنيم مي
  و مزايا اين با اينست  آينده ساختمان كه بگذارند ما جلو و كنند تهيه ماكتي
  :يپاورق

  ]انفال سوره 66و 65 اتيآ مضمون[-1
 ولي. كنيم مي قبول و شويم مي تسليم قطعا كنيم پيدا نتوانيم نقصي مجموع در ماومحاسن،

 از بعد شود گفته اجمال طور به اعتماد مورد متخصصان  طرف از و نشود، ارائه طرحي اگر
 ما شوق كه است بديهي ساخت، خواهيم آن جاي به عالي ربسيا  ساختماني كردن، خراب

  . داشت خواهيم دل ته در هم دلهره نوعي اما شود مي تحريك
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 هم از معين  اي نقشه گروه يك. بدهند جديد ساختمان پيشنهاد مهندس گروه دو اگر حاال
 كجاست، در و شكل چه به آشپزخانه كجاست، ورودي در مثال كه دهد مي ارائه اكنون
 در ديگر گروه اما كجا، دستشوئي و حمام كجاست، در و دارد ابعادي  چه پذيرائي سالن
  ارائه را خود طرح و نقشه هيچگاه داريم اعتماد شخصيتشان و ارزش به اينكه  عين
 كه است اينجا. ساخت خواهيم ساختمانها بهترين دهند مي وعده قدر همين دهند، نمي
  . بكشاند ديگر  گروه آن سوي به را ما است ممكن گروه اين طرح نبودن روشن و ابهام

 ارائه در خاصي  علل به كه است جامعه اعتماد مورد اجتماعي مهندس گروه آن روحانيت
 در اما. است نداده ارائه رسيده امضاء به و كامل طور به الاقل و كرده كوتاهي آينده طرح

 جامعه است معلوم است، مشخص نهاشا نقشه و طرحها كه هستند ديگر گروههاي مقابل،
 از مالكيت، نظر از ثروت، نظر از آزادي، نظر از قانون، نظر از حكومت، نظر از آنها آل ايده
 كه  داده نشان تجربه. است اي جامعه چگونه ...و اخالقي اصول نظر از قضائي،  اصول نظر

  . آورد مي بار به اساسي ضايعات آينده طرح نبودن روشن
 تا دهد ارائه رهبران تأييد و قبول مورد و ابهام از خالي و روشن طرحهاي بايد نهضت قطعا
 فرهنگي خام مواد نظر از كه سپاسگزار را خدا و خوشوقتيم ما. شود گرفته ضايعات جلو
 بايد كه كاري تنها. نداريم ديگر منبع هيچ به نظر  اين از نيازي هستيم، غني العاده فوق

 بيدار مستلزم و است استفاده قابل مواد به خام مواد اين تبديل و  تصفيه و استخراج بكنيم
  . است وقت صرف و كار و دلي
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 افزون روز كه اميدوارم و شده آغاز ما علميه هاي حوزه در بيداري اين كه خوشوقتيم باز و

   .آمالنا تخيب ال و نا رجاء حقق اللهم. باشيم  داريم آرزو آنچه شاهد زودتر چه هر و باشد
  

 تغيير نوع از. است معني نوع از كند، مي تهديد را خدائي نهضت يك كه آفتي ششمين
 براي بايد خدائي نهضت. است نيتها مسير يافتن انحراف نوع از است، ها انديشه دادن جهت
 تا نيابد راه آن در خدائي غير انديشه و خاطره هيچ و يابد ادامه خدا براي و يابد آغاز خدا

 پريشاندلش خار صد به خدائي غيرت باد نه، اگر و گردد، شاملش  الهي تنصر و عنايت
 مقدس  ذات بر توكلش نينديشد، خدا به جز بايد كند مي آغاز خدائي نهضت آنكه. نمايد مي
 زبان از قرآن. است او به بازگشتن حال در كه باشد داشته ذهني حضور دائما و باشد او

  :كند مي نقل پيغمبر شعيب
. )1( ”انيب اليه و توكلت عليه باهللا اال توفيقي ما و استطعت ما االصالح اال ريدا ان « 

 ،دگشتن برمي مدينه به و گذاشته سر پشت را نبردي اسالم مجاهدين از گروهي كه  هنگامي
 ”االكبر الجهاد  عليهم بقي و االصغر الجهاد قضوا بقوم مرحبا « :فرمود آنها به خدا رسول
. است باقي هنوز بزرگترشان جهاد و داده انجام را كوچكتر جهاد كه گروهي بر آفرين
  . نفس هواي با جهاد فرمود ؟چيست بزرگتر جهاد ”؟االكبر الجهاد ما و اهللا رسول يا« :گفتند
 با درگيري و سرگرميها همه كه انكار و نفي مراحل در نيت و انديشه نگهداشتن پاك

   نوبت و رسد ثمر به نهضت همينكه. است آسانتر است بيروني دشمن
  

  : پاورقي
   88 /. هود-1
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 بسي اخالص حفظ برسد، است ميان در هم غنائم تقسيم پاي ضمنا كه اثبات و سازندگي
  . است مشكلتر

 در باالخره و است  قرآن هاي سوره آخرين از يا سوره آخرين كه - مائده سوره در كريم قرآن
 به يكسره مشركين كه است زماني زمان، و است، دهش نازل اكرم رسول عمر آخر ماه سه دو
 غدير در وقت همين در و كند نمي تهديد را اسالم آنها ناحيه از خطري و اند آمده در زانو
 -  شود مي اعالم خداوند امر به السالم عليه علي خالفت و امامت و روشن، امامت تكليف خم
    دشمن از تاكنون اينكه آن و مايد،ن مي مسلمانان همه به خدا ناحيه از خطر اعالم يك
 نگراني اكنون. است منتفي ناحيه آن از نگراني اكنون. بركند را شما ريشه كه ترسيديد مي
 در كه بترسيد من از نترسيد،  خارجي دشمنان و كافران از پس اين از. است من ناحيه از

  :هستم شما كمين
  . )1( ”اخشون و تخشوهم فال دينكم من كفروا الذين يئس اليوم « 

 از انحراف  راه كه شود مي تهديد خود درون از پس اين از اسالمي جامعه يعني ؟چه يعني
 هر كه خداست يتغير ال سنت. كند فراموش را خدا و گيرد پيش اخالص خدائي مسير
 آنها سرنوشت متعال خداوند شود،  عوض و كند تغيير اخالقي جنبه از و درون از كه ملتي

 و وضع خداوند. )2( ”بانفسهم ما يغيروا حتي بقوم ما يغير ال اهللا ان « :دهد تغيير را
    رفتارهاي و ها انديشه به آنچه و را خود آنها كه مادامي كند، نمي عوض را مردمي سرنوشت
  . ندهند تغيير است مربوط خودشان

  
  : پاورقي

   3 /. مائده 1
   16 /. رعد 2
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   مصلح موفقيت شرايط
  

 زمينه در  متقيان موالي از نغز اي جمله به را خود سخن. ايم رسيده خط پايان به اكنون
 زينت است مسطور قصار كلمات ضمن البالغه نهج در كه ديني مصلح موفقيت شرط
  : پردازيم مي آن تفسير به و دهيم مي

 «   . )1 (”المطامع يتبع ال و يضارع ال و يصانع ال من سبحانه اهللا امر يقيم انما
    چيزي از سخن است، خدا فرمان داشتن برپا از سخن ها جمله اين در

 " اسالمي  انديشه احياء " به آن از اسالمي مصلحين زبان در پيش سال صد از كه است
 زمين جامعه يك در خدا فرمانهاي كه رسد مي مواقعي كه اينست از سخن شود، مي تعبير
 اين است قادر كسي چه كه اينست در سخن .شود بنياد نو از كه اينست به نياز و خورد مي
 شخصيت نوع هر با و اخالقي و روحي شرائط هردر فردي هر آيا. دهد انجام را پيامبرانه كار

  پيامبرانه گامي چنين  برداشتن به موفق معنوي
  : پاورقي

   107. حكمت قصار، كلمات البالغه، نهج-1 
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 مي    ؟شود
 چنين فرمايدكسي مي است حصر مفيد كه " ”نماا « " كلمه قيد با السالم عليه علي

 طمع مضارعه، مصانعه،: باشد نيافته راه او در بزرگ صفت سه كه كند مي حاصل توفيقي
  . بندگي
 گفت بشود شايد. كنم پيدا دقيق فارسي معادل يك ام نتوانسته هنوز مصانعه براي

 مصانعه ولي هستند، مصانعه ااينه همه نه، اما گري، معامله يا كاري، مالحظه يا سازشكاري،
 در كار اين شد، مي معاويه عزل در آمدن كوتاه پيشنهاد علي به كه آنگاه. است اينها از بيش

 از مصلحت، خاطر به اينكه از حتي  علي. شد مي تعبير مصانعه نوعي يارانش و علي تعبيرات
 دهد اجازه ساعت يك دهند، مي تطبيق آنها با را خود سياستمداران كه مصلحتهائي نوع آن

  . دانست مي مصانعه را آن و كرد امتناع بماند خود كار سر معاويه
 محتشم را او كردند، مي ستايش را او حضورش در و آمدند مي احيانا دوستان و اصحاب

 برسد نظرشان به كارها در  نقصي اگر اينكه از كردند، مي ياد عناوين و القاب با شمردند، مي
 عمل اين و كرد مي نهي روش اين از را آنها  شدت به علي و كردند مي دداريخو كنند ابراز و

 تكلم بما تكلموني ال و بالمصانعة تخالطوني ال « :گفت مي و خواند مي مصانعه نوعي را آنها
   و جباران با كه طرزي به من با نكنيد، معاشرت مصانعه سبك با من با. )1( ”الجبابرش به

 القاب لفافه در و مداحانه و آميز تملق و چاپلوسانه يعني شود، مي گفته سخن ستمگران
 با كه آنگاه مردم دارم  دوست من گفت مي صريح. مگوئيد سخن مجلل، عناوين و مطنطن

 با رسد مي نظرشان به كه عيبهائي و نقصها مداحيها، و تعارفات جاي به شوند مي روبرو من
  . بگويند من روي در رو صراحت كمال

    رفيق و دوست مالحظه. است مصانعه داشتن خدا امر اجراء در بايستي در رو
  

  : پاورقي
   11. خطبه البالغه، نهج 1. 
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 " لغت كريم قرآن. است مصانعه دادن دخالت كارها در را مريد و خويشاوند و فرزند و

  . ودش مي برده كار به " مداهنه " امروز عرف در معموال كه است برده كار به را " ادهان
 " مالي ماست " يا " مالي شيره " زبانان، فارسي امروز اصطالح در مالي، روغن يعني ادهان
 اينكه جاي به امري يك كه شود مي  برده كار به موردي در معموال تعبير اين. شود مي گفته

 قرآن. شود مي قناعت محتويات حفظ  بدون صورتسازي به شود، اجرا جدي طور به
 مثال كردند، مي مداهنه تا بودي مي مداهنه اهل تو كه دارند دوست اركف كه فرمايد مي

 و حقيقت اما بود، مي محفوظ ربا ممنوعيت صورت برابري، و برادري صورت توحيد، صورت
   كردن، سمبل پس. نيستي و بودي، مصانعه اهل تو داشتند دوست اينكه خالصه. نه محتوا،

 به  . است مصانعه كردن قناعت صورتسازي
 خدا امر اجراء در را مريدان و خويشاوندان، فرزندان، دوستان، مالحظه بازي، رفيق گفتيم
 اين از كه است مسطور تاريخ در السالم عليه علي از داستاني. است  مصانعه دادن دخالت
  : است آموزنده  جهت
 و گشت مي بر يمن از سربازانش با سپاه يك فرماندهي به السالم عليه علي كه آنگاه
 را ها حله آن از يكي  خودش نه بود، المال بيت به متعلق كه داشت همراه يمني هاي حله

 مكه نزديك منزل دو يكي. كند تصرف آنها در داد اجازه سپاهيان از يكي به نه و پوشيد
 و رسيد حضور به زودتر گزارش براي خود ،)بود آمده  مكه به حج براي خدا رسول آنوقت(

 ديد رسيد، سربازان محل به كه وقتي. شوند مكه وارد هم با ربازانشس با كه برگشت سپس
 مصلحت و بايستي در رو و مالحظه هيچ بدون علي. اند پوشيده و آورده را ها حله آن آنها

. شدند ناراحت سربازان. گذاشت اول جاي به و كند آنها تن از را همه سياسي، انديشي
 اين پرسيد آنها از خدا رسول كه چيزهائي جمله از رسيدند، خدا رسول حضور به كه وقتي
    عرض به را ها حله قصه و ...اما بلي، گفتند ؟هستيد راضي تان فرمانده رفتار از كه بود

  . رساندند
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 او ”اهللا ذات في خيشن ال انه: فرمود علي باره در را تاريخي جمله خدا رسول كه بود اينجا
 هرگونه از برسد، الهي امر پاي كه آنجا  ليع يعني. خدا ذات در است فردي ترك خشن

 و است زبوني و ضعف نوعي دوستي مصانعه و مصانعه.  است دور به كاري مالحظه و صانعهم
  .است قوت و شجاعت نوعي كه است اصولي  خشونت مقابل نقطه
 تغيير و كند  اصالح را اي جامعه خواهد مي كه آنكس مشابهت يعني مضارعه: مضارعه اما

 در هست، مردم در كه  ضعف نقاط همان و باشد، مردم همان همرنگ نبايد خودش دهد،
 مبرا آنها از خود كه شود مي ضعف نقاط اصالح به موفق كسي. باشد داشته وجود خودش

  . باشد
   بالتقي الناس يأمر تقي غير و

   عليل هو و الناس يداوي طبيب
 مداواهاي در كند،  معالجه را ديگري يمارب بتواند بيمار يك احيانا جسمي بيماريهاي در اگر

 السالم عليه علي. است مقدم  سازي جامعه بر خودسازي. نيست ميسر اجتماعي و روحي
 آنكه از پيش آنكه مگر ندادم فرمان كاري  هيچ به را شما من سوگند خدا به ": فرمود
 آنكه از پيش نكهآ مگر نكردم، منع را شما چيز هيچ از و بستم، كار به خودم دهم فرمان
 كه آنكس ": فرمود حضرت آن همچنين و " كردم دوري آن از خودم كنم، منع را شما
    مردم سپس دهد، تعليم را خود نخست دهد، مي قرار مردم رهبر و امام مقام در را خود

  . " است احترام و  اكرام شايسته ديگران، مؤدب و معلم از بيش خويشتن، مؤدب و معلم. را
  :فرمود علي: بندگي عطم اما

 «   )1( ”موبد رق الطمع
  .جاويداست بردگي طمع 

  
  : پاورقي

   171. حكمت قصار، كلمات البالغه، نهج-1
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 جانب از اميدي كه ، طمع نوع از بردگي مگر هست مالك طرف از رهائي اميد بردگي هر در
 كه آنكس. مالك نه است برده دست  به شدن رها اختيار اينجا در. نيست رهائي به مالك
 شرط معنوي آزادي و حريت. باشد رها اسارت اين از بايد دارد، بپا را خدا امر خواهد مي

 و يابد، نمي خدائي اصالح توفيق كار مالحظه زبون يك همچنانكه.  است ديني مصلح توفيق
 عمطام  بنده و اسير يك گردد، نمي خود جامعه مداواي به موفق بيمار گرفتار يك  همچنانكه

  . دارد باز  معنوي يا اجتماعي اسارتهاي از را ديگران شد نخواهد موفق نيز نفساني
 ثابت راست راه بر را ما توست، دست در همه دلهاي هائي، انديشه و دلها مالك تو پروردگارا

  . بدار محفوظ اماره نفس شر از و نگهدار
  

   98 شعبان
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