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هو الّذي بعث فی االمیین رسوالً منهم یتلوا علیهم ایاته و یـزکّـیـهـم و         «
از .  ؛ مظهر این همه، خود آن وجود مقـدس اسـت    »یعلمهم الکتاب و الحکمه

آغاز والدت تا دوران بعثت یعنی چهل سال براي پیامبر عزیز ما، آزمون پاکـی  
در آن زمان دوست و دشمن، از رؤسـاي    .  و امانت و جوانمردي و صداقت بود

کردند، یا کسانی که پیامبر قبائل تا آحاد مردم و مسافرانی که به مکه سفر می
کردند، همه به این معنا اعـتـراف   مکرم را در سفرهاي تجارتی خود زیارت می

دادند که این انسان بزرگوار و نجیب، مظهر پـاکـی و     کردند و شهادت میمی
ي در طول این چهل سال یک نـقـطـه     .  امانت و صداقت و جوانمردي است

تاریک در زندگی این بزرگوار کسی ندید، یک دروغ نشنید، یـک تـعـدي و          
ي مردم به این مـعـنـا      درازي به حقوق دیگران از او مشاهده نشد؛ همهدست

چهل سال پیامبر مکرم را مردم با این خصـال و صـفـات        .  کردنداعتراف می
.شناختند

بعد از چهل سالگی از سوي بخشهاي مهمی از همان مردم، سیل دشمنی و   
کینه و تهمت و افتراء به پیامبر آغاز شد؛ همان مردمی که قبل از بعـثـت بـه      

دادند، هـمـانـهـا     پاکیزگی و طهارت و دانائی و صداقت این بزرگوار گواهی می
بودند که بعد از بعثت به او ساحر و مجنون و کذاب لقب دادند که در قرآن از   

بنابراین دشمنان پیامبر با شخص پیغمبـر مسـئلـه      .  این تهمتها یاد شده است
ي متحدي را   ي کسانی که جبهههمه.  نداشتند؛ مشکل آنها با پیام پیغمبر بود

علیه پیغمبر تشکیل دادند، با پیام توحید او، با پیام عدل او و بـا آمـوزشـهـاي       
.کردندمکتب او دشمنی می

اگر امروز مشاهده .  در طول این هزار و چهارصد سال هم مسئله همین است
شود که در ادبیات برخی از کشـورهـاي غـربـی و در قـلـم و زبـان                    می

گیـرد،  زدگانی از اکناف دنیاي غرب، نسبت به پیامبر اهانتی صورت میسیاست
امروز هم آن کسانی کـه  .  ي جاهلیت دوران نخستین استمسئله همان مسئله

دهند، با پیام افتند و نام و یاد آن بزرگوار را مورد اهانت قرار میبا پیغمبر درمی
اي که او براي انسانها آورد دشمن و توحید او و با پیام عدل او و با پیام آزادگی

ي کسانی که با ظلم، با فریب، با زورگویی، با تحقیر انسانها و بـا  همه.  مخالفند
اند، با این پیام به بردگی کشاندن انسانها براي خود قدرت و ثروت فراهم کرده

دشمنند؛ با پیام توحید مخالفند؛ پیام توحیدي که مردم را به عبودیـت خـداي     
ي خداوندان ثـروت و      ي خداي واحد شد، بندهخواند؛ هرکس بندهواحد فرامی

آن کسانی که زندگی خود را بر اساس تبعیض میـان  . مکنت و زور نخواهد شد
پسنـدنـد و بـا آن          اند، پیام عدل پیامبر را نمیملتها و آحاد بشر تنظیم کرده

ي ضعف و ترس بـود، امـروز     کنند؛ این دشمنیها آن روز هم نشانهدشمنی می
آن کسانی که با پیامبر و با اسالم او مخالفت .  ي ضعف و ترس استهم نشانه

کنند، از موضع ضعف به ایـن رفـتـار      کنند، اهانت میورزي میکنند، کینهمی
زنند، نه از موضع قدرت؛ آن روز از پیام توحـیـد و عـدل        ناشایست دست می

پیامبر ترسیدند و احساس خطر کردند، امروز هم ـ که دل آحاد مردم در سراسر 
ي معنویت و متنفر از زورگویی زورمندان عالم است ــ از اسـالم       جهان تشنه

کنند؛ اسالمی که پرچم عدل و مسـاوات در دسـت دارد،           احساس خطر می
افرازد و بشـر خسـتـه      اسالمی که پرچم معنویت و عبودیت را در جهان برمی

امروز هم مستکبران عالم و . کندي از نظامهاي مادي را به خود دعوت میشده
ي شـکـسـت      کنند؛ این نشانـه مزدوران آنها از ترسشان به پیغمبر اهانت می

.ي قوت و قدرت آنهاآنهاست، نه نشانه
■
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سرمقاله

ساز در داخل و خارج دانشگاه      ي جریان گذرد که نشریه توانسته است به لطف خدا به یک نشریه       ي حضور نمیي جدید ماهنامهمدت زیادي از آغاز انتشار دوره
ي دانشگاهی کشور پیدا کند؛ که از دانشگاه        باعث شده است تا نشریه مخاطبین زیادي در جامعه        »حضور«هاي  مند بچه تالش خالصانه و دغدغه   .  تبدیل شود 

.راه زیادي نیست. . . سمنان تا دانشگاه سیستان و بلوچستان تا دانشگاه تهران و 
ایم از مشکالت دیروز بگوییم و از        ي پنجاه هستند، کوشیده   هاي سیاسی دهه  هاي دانشجویی اسیر تب   در غوغاي پر هیاهویی که هنوز بسیاري از جریان          

ي راه دشواري باشد که در آینده در پیش ایم و از آنچه که امروز باید کسب کنیم تا توشهایم و چوبش را خوردهاز آنچه که در گذشته غفلت کرده. نیازهاي فردا
.رو داریم

پس . شان قطعا مسیر آینده را هموارتر خواهد ساختاند و نظرات سازندهرا مورد لطف قرار داده»حضور«در این مدت دوستان زیادي از داخل و خارج دانشگاه، 
که به زودي در یک     -این تعریف   .  یافته است ي دانشجویی دست  ي حضور به تعریف جدیدي از نشریه      ترم فعالیت منظم و منسجم، امروز نشریه      2از حدود   

. ها با رویکرد بازگویی اندیشه و فرهنگ اسالمی به زبان امروز است           مبتنی بر تفکیک محتوایی سرویس-شودي دانشجویی عرضه میکوچک به جامعهکتاب
هاي طوالنی و سخت ي امروز ما را به دردهایی مبتال کرده است که مداواي آن نیازمند مجاهدتجامعه-ي گذشتهبه خصوص در دهه-امري که غفلت از آن 

. و در این راه، به شدت نیازمند همکاري و همفکري دوستان خود هستیم. باشدمی
پس تمام وجود خویش را وقف . اندهاي بلند انقالب اسالمی یافتهدر طلب اهداف جهانی اسالم هستند و تبلور این اهداف را در تحقق آرمان»حضور«دوستان 

. ما در فکر ایجاد حکومت بزرگ اسالمی هستیم و این شدنی است. اندها نمودههاي نظام اسالمی و ثانیاً تالش در تحقق این آرماناوالً فهم و گسترش آرمان
. افزایدحال اگر مقصدها یکی است، همراهی، قوت پیمودن مسیر را می

.هاي شماراه قلمبهبراي شماست و چشم»حضور«
□

در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم
اصال به تو افتاد مسیرم که بمیرم

ي دریاي آبم که در اندیشهیک قطره
)1... (افتادم و باید بپذیرم که بمیرم
و تو آیا   .  شتابیممی»مرگ«است تا دریابیم که با چه سرعتی به سوي           ها کافی ها و ثانیه  ها و دقیقه  ها و روزها و ساعت    ها و ماه  درنگی کوتاه بر تبدیل فصل    

! تفاوت دارد؟»مرگ«با »مرگ«دانی که می
متر خاك تعریف   و جز این هم نباید توقع داشت، اگر منتهاي افق ادراك را همین چند سانتی                .  ي پایان است  ها مرگ،  نقطه   اي که براي بعضی   بسیار شنیده 
.که مرگ در این صورت، مردن و مسدود شدن تمامی مجاري ادراك آدمی است. کرده باشند

براي اینان مرگ، انتقالی است از مختصاتی محدود به مختصاتی           .  ي قبلی است، مرگ البته متفاوت است      تر از ثانیه  شان پرمعرفت اما براي آنان که هر ثانیه     
و این معرفت، نه در چارچوب ادراکات طبیعت حیوانی، که در افق . شوندتر منتقل میچرا که در هر ثانیه، از عالم معرفتیِ محدود به عالم معرفتیِ گسترده. فراتر

نشینند تا  مرگ    اینان منتظر نمی  .  و عجیب هم نیست اگر اشتیاق شورآفرینی به مرگ دارند         .   براي اینان هر ثانیه مرگ است     .  ساحت توحیدي آفرینش است   
...»)بمیرید پیش از آنکه بمیرانندتان(موتوا قبل أن تموتوا «و این است معناي . یابندفرارسد، بلکه مرگ را درمی

راه نیست اگر در سرآغاز نوشدن زندگی و بی. پس فکر به مرگ، عین زندگی است. کندشکل زندگی هر فرد و جامعه را اما نوع نگرش او به مرگ مشخص می
.طبیعت به یاد مرگ بیفتیم و به یاد آن تجدید حیات دوباره

. رسد و ما همچنان چشم به راه روزگاري نوبا بهاران روزي نو می«
)2(»...”و یحی االرض بعد موتها“اند، آیا وقت آن نرسیده است که مسیحاي موعود سر رسد اکنون که جهان و جهانیان مرده

■
:هانوشتپی

فاضل نظري. 1
شهید سید مرتضی آوینی. 2

مدیر مسئول
...و یحیِ األرض بعد موتها
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ي دانمارکی اقدام به چاپ کاریکاتورهایی علیه مسلمانان سال گذشته یک روزنامه
اي به پیامبر بزرگ اسالم توهین شده و در آن     نمود که در آنها به طور وقیحانه

مدتی از این اقدام سخیف .  دین مبین اسالم با تروریسم مساوي انگاشته شده بود
کاریکاتور را 12اي از نگذشته بود که تعداد دیگري از نشریات دانمارکی مجموعه

مجدداً چاپ کردند و در ادامه، نشریات سایر کشورهاي اروپایی از جمله سـوئـد،     
نروژ، فرانسه و آلمان به چاپ این تصاویر موهن پرداختند و همین امر اعتراضـات  
گستردة جهان اسالم را در پی داشت و مردم به طور خودجوش برخی کـاالهـاي   

هاي این کشـور وارد      ها دالر ضرر به شرکتدانمارکی را تحریم کرده و میلیون
هاي اروپایی براي توجیه این اقدام قبیح، به آزادي بیان متمـسـک   دولت.  ساختند

شدند اما صرف نظر از آنکه اساساً توهین به مقدسات در هیچ قاموسی آزادي بیان 
کنند، با نگاهی گذرا به عملکـرد ایـن     نیست و همه اقوام و ملل آن را تقبیح می

شود که آنها در ادعاي خویش دربـاره دفـاع از         ها به وضوح مشخص میدولت
آنها زمانی که یک واقعۀ تاریخی مثل هولوکاسـت  .  آزادي بیان نیز صادق نیستند

شود بدون توجه به آزادي بیان نه توسط محققان و اندیشمندان زیر سؤال برده می
کنند بلـکـه   تنها اخبار آن را سانسور می

حتی این افراد، به جرم سخن گفتـن و    
. شـونـد  نوشتن به زندان محکوم مـی   

زمانی که رئیس جمهور یک کشور آنها 
را دعوت به تحقیق و پژوهش در ایـن    

تازند و گستاخانه به او میکند،زمینه می
حتی رژیم صهیونیستی طرح ترور او را   

.کندعلناً مطرح می
آمدي جز گسترش البته این اقدامات پی

خواهی ندارد به طـوري    اسالم و اسالم
که بسیاري از دولتمردان اروپایی هشدار 

دهند که در چند دهه آینده قاره سبز به قاره مسلمانان تبدیل خواهد شد و موج می
تر آنکه اکثر کسانـی کـه بـه        اسالم خواهی سراسر اروپا را خواهد پیمود و جالب

.اند نخبگان و زنان این کشورها هستندسمت اسالم گرایش یافته

)اهللا علیه و آلهصلی(اي براي توهین به نبی اکرم آزادي بیان؛ بهانه
هر تفکري اعم از سـیـاسـی،       آزادي عقیده به معناي آن است که هر شخصی،

آنکه در گزینش آن تحت مذهبی را که حق می داند آزادانه برگزیند بیاجتماعی،
آزادي بیان نیز تبلور آزادي عقیده است و به معناي ابراز آزادانه اندیشه . فشار باشد

هاي حقوق این حق یکی از حقوقی است که در تمام اعالمیه.  باشدو اعتقادات می
بشري به صراحت به آن تأکید شده و در قوانین بسیاري از کشورها از جمله قانون 

.اساسی جمهوري اسالمی ایران مورد حمایت قرار گرفته است
: داردمقرر می) 1948مصوب دهم دسامبر ( اعالمیه جهانی حقوق بشر 19ماده 

هر کس حق آزادي عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن «
عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطالعات و افکار و اخـذ و        
انتشار آن به تمام وسـایـل مـمـکـن و بـدون             

».مالحظات فردي آزاد باشد
میثاق بین المللی حقوق مدنـی  19همچنین ماده 

که در سـال  1968دسامبر 16مصوب ( و سیاسی 
: کندنیز تصریح می)  ایران رسیدبه امضاي1347

توان به مناسبت عقایـدش  ـ هیچکس را نمی1« 
ـ هر کس حـق  2. مورد مزاحمت و اخافه قرار داد

آزادي بیان دارد و این حق شامل آزادي تفحص و 
تحصیل و اشاعه اطالعات و افکار از هر قـبـیـل    
بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً و خـواه بـه     
صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنري یا هـر    

هاي اروپایی براي توجیه این اقـدام  دولت
ا      قبیح، به آزادي بیان متمسک شدنـد امـ
صرف نظر از آنکه اساساً تـوهـیـن بـه         
مقدسات در هیچ قاموسی آزادي بـیـان     
نیست و همه اقوام و ملل آن را تـقـبـیـح     

...کنندمی

اندیشه
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»... .باشددیگري به انتخاب خود میوسیلۀ
هرچند اصول این دو کنوانسیون از هر جهت مورد پذیرش ما قرار نـدارد و تـوسـط        

کشورهاي صنعتی و غالب جنگ جـهـانـی دوم        
نوشته شده است اما برخی از مبانی آن از جـملـه     
حق آزادي بیان با قیودي مورد پـذیـرش اسـالم      

باشد و اسالم در چهارده قرن قبل به آن توجه می
.نموده است

قانون اساسی جمهوري اسالمی نیـز بـه آزادي       
عقیده و بیان توجه داشته و در اصول مختلف خود 
به طور مستقیم و غیر مستقیم به ایـن مـوضـوع      

ا کـه مـقـرر        . ق23پرداخته است؛ از جمله اصل 
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکـس  « :  داردمی

اي مورد تعرض توان به صرف داشتن عقیدهرا نمی
به آزادي   24همچنین اصل »  . و مواخذه قرار داد

.بیان از طریق مطبوعات اشاره نموده است
تواند دستاویزي براي توهین اما آیا آزادي بیان می

به مقدسات بیش از یک میلیـارد مسـلـمـان در         
سراسر جهان شود؟

میثـاق  19ماده 3بند .  آزادي بیان در اسالم و حقوق بین الملل بدون حد و مرز نیست
ایـن مـاده     2اعمال مذکور در بند « : داردبین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می

هاي خاصی است و لذا ممکن است تابع محدودیـت هـاي     مستلزم حقوق و مسئولیت
. الـف :  معینی شود که در قانون تصریح شده و براي امور ذیل ضرورت داشتـه بـاشـد     

».حفظ امنیت، نظم یا سالمت و اخالق عمومی. احترام به حیثیت و حقوق دیگران؛ ب
با عـنـوان،    )  1969مصوب نوامبر (کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر 13همچنین ماده 

داند و در صورت در عین حمایت از آزادي بیان آن را مطلق نمیآزادي اندیشه و بیان،
بنابر این تـمـام   .  کندتعرض به نظم و اخالق عمومی و حیثیت افراد، آن را محدود می

اندیشمندان در عین پذیرش آزادي بیان به عنوان یک حق اساسی بـراي انسـان در       
اما متأسفانه در عمل خالف این ادعا مشـاهـده     .  وجود حدودي براي آن تردید ندارند

.شودمی
غربیان به اصول خود که در خود این کشورها مخالفان فراوانی دارد آنچنان اعـتـقـاد      

در برخی از این کشورها حتـی  .  تابندنمیدارند که هیچ نوع مخالفتی را با این اصول بر
حجاب زن مسلمان در ادارات و اماکن عمومی مخالف اصول دمـوکـراسـی خـوانـده        

شود و شود و به بهانه مخالفت با تروریسم، مدارس و مؤسسات اسالمی تعطیل میمی
هـاي خـبـري      گیرند و شبکهاي تحت شکنجه قرار میمظنونین بدون هیچ محاکمه

وابسته به مسلمانان از جمله شبکه المنار تعطیـل  
نمونه بارز وحشیگري غرب در مـقـابـل    .  شودمی

مذاهب را در ماجراي برخورد خشن پلیس آمریکا 
و قتل عام هشتاد نفر از پیروان فرقۀ داوودیـه و      

آوریـل  19حمایت سران آمریکا از این عمل در 
تـر آنـکـه اکـثـر          ایم و جالبشاهد بوده1993
هاي غربی و آمریکایی توجه چندانی به این رسانه

موضوع نکردند و حتی پس از شکایت بازماندگان،
هاي آمریکا به این جنایت ضد بشري وقعی دادگاه

.ننهادند
شود که حقوق بشـر و      پس به وضوح نمایان می

چیـزي جـز     آزادي بیان در قاموس این مدعیان،
اعمال مقاصد سیاسی آنها نیست و هیچگاه عمالً 
به این حقوق انسانی پایبند نبوده و این مفاهـیـم   

هـاي  اي براي اعمال فشار بر کشورمظلوم وسیله

5ها و معاهدات بین المللی از جمله بند   با وجودي که در کنوانسیون.  دیگر بوده است
کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر هرگونه تحریکات مذهبی و هر عمل غـیـر     13ماده 

ها به واسطه مذهب قانونی علیه اشخاص و گروه
ممنوع است و در خود کشـور دانـمـارك نـیـز          
براساس قانون، آزادي بیان تا جایی جایز است که 
موجبات هتک حرمت و حیثیت افراد را فـراهـم     
ننماید و افکار عمومی را جریحه دار نسـازد امـا     

) اهللا علیه و آلـه صلی( واقعۀ توهین به پیامبر اکرم 
نشان داد که اجراي قانون نیز در این کشـورهـا     

هاي گزینشی است و در حالی که به افراد و آرمان
شود توهین کـنـنـدگـان آزادانـه        آنها توهین می

کرده، و حتی مـورد تشـویـق قـرار         فعالیت می
.گیرندمی

هـا و روي      شود در قوانین و کنوانسیونمگر می
کاغذ آزادي عقیده و مذهب را پذیرفت لـیـکـن      
عمالً نه تنها مجال فعالیت به آنها نداد بـلـکـه      

اعتقادات آنها را نیز به سخره گرفت؟
داران آري، این سینه چاکان حقوق بشر و داعیـه 

زنند و حقوق را به هـیـچ   آید بشر را دور میآزادي بیان آنجا که پاي عمل به میان می
.انگارندمی

)اهللا علیه و آلهصلی(مجازات توهین به پیامبر اعظم 
اسالم با اینکه تنها دین حق را، اسالم دانسته، و پیروان سایر ادیان را به پذیرش دیـن  
حق دعوت و با دشمنان دین اسالم که مانع گسترش و پذیرش آن هستند با تمام توان 

هاي انسانی کند، متضمن احکام بسیاري در احترام به رعایت حقوق و آزاديمبارزه می
اسالم به حقوق پیروان سایر ادیان نیز توجه نموده و نه تنها اجازه توهین به این .  است

اخالق . سازد که از عقاید خویش دست بردارنددهد بلکه آنها را مجبور نمیادیان را نمی
نـیـز   )  السالمعلیه( و امیر المؤمنین )  اهللا علیه و آلهصلی( و منش شخص پیامبر رحمت 

اي که به مـالـک اشـتـر         در نامه)  السالمعلیه( امیر المؤمنین .  داللت بر این امر دارد
. انداند به رعایت حقوق تمامی مردم اعم از مسلمان و غیر مسلمان تأکید فرمودهنگاشته

.دادندایشان حتی در زمان جنگ با معاویه نیز اجازه توهین به یاران معاویه را نمی
شما مؤمنـان بـر     « :  داردقرآن کریم در سورة انعام بر این نکته تأکید کرده و بیان می

و رفتار شخـص نـبـی اکـرم اسـالم            »  خوانند دشنام مدهیدآنان که غیر خدا را می
و تأکید قرآن نمایانگر احترام اسـالم  )  السالمعلیهم( و ائمه اطهار )  اهللا علیه و آلهصلی( 

در قانون اسـاسـی     .  به پیروان سایر مذاهب است
کشور ما نیز به پیروان تمامی مذاهب الهی احترام 

، دیـن  12که در اصل رغم اینگذاشته شده و علی
عشـري  رسمی کشور اسالم و مذهب شیعه اثنی

به پیروان سایر ادیان 13معرفی شده اما در اصل 
دارد آنها در انجام مـراسـم   اشاره کرده و بیان می

دینی خود آزاد هستند و در احوال شخصیه مـثـل   
.باشندتابع دین خویش می... نکاح و طالق و 

اسالم در عین توجه و احترام به سایر ادیان، براي 
ها و احکام خویش ارزش فـراوانـی   باورها و آموزه

قائل است و با توهین کنندگان به آنها به شـدت    
کند، زیرا باورها، اعتقادات و احـکـام،     برخورد می

یابی به سعادت در دنیـا و آخـرت       تنها راه دست
است و بزرگداشت آنها مقدمه اقبال عمومـی بـه     

یابی به سـعـادت     ایشان و پیروي از آنها و دست

کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر 13ماده 
آزادي «با عنوان   )  1969مصوب نوامبر ( 

در عین حمایت از آزادي »اندیشه و بیان
داند و در صـورت      بیان، آن را مطلق نمی

تعرض به نظم و اخالق عمومی و حیثیـت  
بنابر این تمام .  کندافراد، آن را محدود می

اندیشمندان در عین پذیرش آزادي بیـان  
به عنوان یک حق اساسی براي انسان در 

. وجود حدودي براي آن تردید ندارند

اي کـه  در نامه) السالمعلیه(امیر المؤمنین 
اند به رعایت حقوق به مالک اشتر نگاشته

تمامی مردم اعم از مسلـمـان و غـیـر         
ایشان حتی در   . اندمسلمان تأکید فرموده

زمان جنگ با معاویه نیز اجازه توهین بـه  
قرآن کریم در ...  دادندیاران معاویه را نمی

سورة انعام بر این نکته تأکید کرده و بیان 
شما مؤمنان بر آنان که غـیـر     « :  داردمی

...» خوانند دشنام مدهیدخدا را می

اندیشه



1387ماه ، فروردین9سال دوم، شماره

7 ي دانشجویی ماهنامه

ابدي اسـت و در      
مقابل، تحقیر آنها و 
توهین به مقدسات 

گردانی موجب روي
مــبــاالتــی و بــی  

عمومی نسبت بـه    
آنها و در نتـیـجـه    
موجـب شـقـاوت      
ابدي براي بسیاري 

. هاستاز انسان
در قوانین کیـفـري   
اسالم مجازاتی که 
براي نـاسـزا بـه        
ــرم     ــر اک ــب ــام ــی پ

اهللا علـیـه و     صلی( 
وضـع شـده،     )  آلـه 

قتل است و در این 
مورد اختالفی میان 
فقهاي امامیه وجود 

همچنین بیشتر فقهاي اهل سنت نیز همین .  ندارد
براي نمونـه شـافـعـیـه        .  دانندحکم را جاري می

کسی که نسبت ناروا به رسـول خـدا       « اند گفته
دهد یا به او دشنام گوید یـا    ) اهللا علیه و آلهصلی(

به یکی از رسوالن الهی که در قرآن ذکر ایشـان  
رفته، دشنام گوید به عنوان حد شـرعـی کشـتـه       

».شودمی
جمهوري اسالمی نیز به تبعیـت  درقانون مجازات

مـجـازات   513از اسالم براي این عمل در ماده 
تعیین شده و نه تنها توهین به رسول مکرم اسالم 

گیرد بلکه توهین میرا در بر)  اهللا علیه و آلهصلی( 
و سایر پـیـامـبـران     )  السالمعلیهم( به ائمه اطهار 

البـتـه   .  باشدبزرگ الهی نیز مشمول این ماده می
این برخورد شدید در مقابل توهین به اعـتـقـادات    
مخصوص مسلمانان نیست بلکه در حقوق غـرب  

Commonدر نظام حـقـوقـی   .  نیز وجود دارد
Law »نیز که متأثر از حقـوق  »  حقوق عمومی

کلیسایی است و هم اکنون برخی از کشـورهـاي     
غربی از جمله انگلیس و آمریکا از آن تبعیت نسبی دارند از دیرباز توهین به مقدسات با 

جرم شناخته شده است و بعضاً برخورد شدیدي با مرتکبان »  Blashemy«عنوان 
.گیرداین جرم صورت می

البته با توجه به تفاسیري که از این جرم شده فقط توهین به مقدسات مسیـحـیـت را      
هاي انگلیس شکـایـات   اند و بر همین استدالل بود که دادگاهمشمول این جرم دانسته

اهللا علیه و   صلی( عدیده مسلمانان از سلمان رشدي را نسبت به توهین به پیامبر اکرم 
گویی غرب در شعار بـرابـري و       رغم گزافهرد نمودند و این عملکرد دوگانه، علی)  آله

.بینان عالم بدیهی بودتساوي انسان براي روشن
افراد و حـتـی حـیـوانـات          نتیجه آنکه دین مبین اسالم نسبت به رعایت حقوق همۀ

دهد و طبیعی است که چنین مکتبی نسبت به توهین به یکـی از    حساسیت نشان می
اهللا علیـه و    صلی( اصول مسلّم خود یعنی نبوت که تجلی متعالی آن در پیامبر رحمت 

نمود یافته حساسیتی شگرف دارد و مجازات هر عملی را خداوند متناسب با قـبـح   )  آله

آن و پیامدهاي 
ــوار آن      ــاگ ن

. کندتعیین می
امــا لــیــبــرال   
ــراســی   ــوک دم
غرب نیـز نـه     
تــوهــیــن بــه   
اصول خود را   

تابد، نـه    برمی
ــاع از       در دف
توهین دفاع از 
ــان    ــی آزادي ب
صادق است، و 
نه در قوانـیـن   
رسمی خـود،    
اهانت به افراد 
و مذاهب را روا 

کـالم  .  داندمی
خویش را بـا      
طرح یک سؤال و تأملی در مکتب لیبرالیسم بـه    

سؤال ایـن اسـت کـه چـرا             .  رسانیمپایان می
کشورهاي مدعی لیبرالیسم حـجـاب یـک زن        

تابند اما در اصول اوست برنمیمسلمان را که جزء
مقابل توهین به پیامبر صدها میلیون مسلمان در   

کنند و حتی از این اقدام سراسر جهان سکوت می
نمایند؟ آنچه جاي تأمل دارد ایـن    شنیع دفاع می

است که این تناقض عملی ریشه در تـنـاقـض        
آزادي بیان به طور مطلق بـا آزادي    :  نظري دارد

عالوه بر آنکه اصل نقض آزادي نیز سازگار است،
آزادي و قیود و حدودي که به دلخواه بـراي آن    

.گزینند، در این مکتب هیچ مبنایی نداردبرمی
■

:منابع
امیر ارجمند، اردشیر، مجموعه اسناد بین المللی . 1

، چاپ 1381حقوق بشر، تهران، انتشارات جنگل، 
.اول

آیتی، حمید، آزادي عقیده و بـیـان، تـهـران،       .  2
.، چاپ اول1373انتشارات فرودسی، 

.، چاپ اول1382کاتوزیان، ناصر، آزادي بیان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، . 3
، 1383مؤمنی، عابدین، حقوق جزاي اختصاصی اسالم، تهران، انتشارات خط سوم، .  4

.چاپ اول
.، چاپ اول1380نشر میزان، میرمحمد صادقی، حسین، جرائم علیه امنیت، تهران،. 5
، 1384هاشمی، حسین، ارتداد و آزادي، قم، پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسالمی،   .  6

.چاپ اول
.84/ 11/ 16روزنامه جوان، . 7

به نقل از فرهنگ پویا
■

در قوانین کیفري اسالم، مجـازاتـی کـه      
اهللا علیـه  صلی( براي ناسزا به پیامبر اکرم 

وضع شده، قتل است و در این مورد )  و آله
. اختالفی میان فقهاي امامیه وجود نـدارد   

همچنین بیشتر فقهاي اهل سنـت نـیـز      
براي نمونه .  دانندهمین حکم را جاري می

کسی که نسبت ناروا به « اند شافعیه گفته
دهد یا به )  اهللا علیه و آلهصلی( رسول خدا 

او دشنام گوید یا به یکی از رسوالن الهی 
که در قرآن ذکر ایشان رفته، دشنام گوید 

».شودبه عنوان حد شرعی کشته می

اندیشه
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وحی؛ کالم خدا یا کالم پیامبر؟

ت
آی

دي
 یز

اح
صب

هللا م
ا

اندیشه

تمام شبهاتى که تاکنون پیرامون قرآن ذکر شده است، با قبول این پیش فـرض    
نقشـى جـز     )  صلى اهللا علیه وآله( بوده است که قرآن کالم خداست و پیامبر اکرم

اما بعضى شبـهـات   .  ابالغ رسالت الهى و رساندن کالم خدا به مردم نداشته است
شاید شیاطیـن  .  دیگر هم مطرح شده است که از شبهات سابق خطرناك تر است

بعد از این که متوجه شدند با القاى آن شبهات نمى توان هر کسى را قانع کرد که 
دست از مضامین آیات بردارد یا بپذیرد که تاریخ مصرف احکام اسالم گـذشـتـه    
است، درصدد برآمدند که شبهه اساسى ترى را مطرح کنند و آن، تشـکـیـک در      

آنها شبهه را به این صورت مطرح کردند که بـر چـه       .  انتساب قرآن به خداست
صلـى  ( اساسى مى توان ثابت کرد که قرآن کالم خداست؟ شاید کالم خود پیامبر

:مقدمه کوتاهى بیان مى کنم تا شبهه به خوبى روشن شود!! باشد) اهللا علیه وآله
در عالم تنها یک کتاب وجود دارد که ادعا مى کند به طور مستقـیـم از طـرف        

در مورد تورات شواهد .  خداست و هیچ تحریف و تغییرى در آن ایجاد نشده است
عـلـیـه    ( زیادى وجود دارد که تورات موجود کالمى نیست که بر حضرت مـوسـى  

در مورد انجیل هم آنچه به خوبى مشهود است، این اسـت  .  نازل شده بود) السالم
که این کتاب عالوه بر ضعف محتوى، کتابى داستان گونه است؛ ضمن ایـنـکـه      
هیچ یک از نویسندگان چهار انجیل نگفته اند که آنچه آنها نوشته انـد کـالمـى      

) علـیـه السـالم     ( است که از حضرت عیسى
شنیده اند؛ بلکه گویا کتاب داستان یا تاریـخ  

به همین جهت است که مسیحیت . نوشته اند
که یکى از بزرگترین ادیان عالم شمرده مـى  
شود ـ پشتوانه وحیانى نـدارد و آنـچـه را          
مسیحیان به عنوان کتاب مقدس در اختـیـار   
دارند، دست نوشته چهار نـفـر از پـیـروان         

هـر  .  اسـت )  1) ( علیه السالم( حضرت عیسى
چند آنها مى گویند انجیل، الهامى از خـداى  
متعال به این چهار نفر بوده و آنـهـا ایـن          

مسلمانان هم در مباحثات خود با مسیحیان این مسأله را به .  الهامات را نوشته اند
طور دائم مطرح مى کنند که کتاب آنها نه تنها از جانب خدا نیست، بلکه حتى به 

نیست و دلیلى وجود ندارد کـه    ) علیه السالم( ادعاى خودش هم از حضرت عیسى
مطالب نوشته شده در انجیل هاى چهارگانه منبع دین بوده و پذیرش آنها واجـب  

مسیحیان نیز هیچ توجیهى براى این مطلب ندارند؛ علماى مسیحیت هـم    .  باشد
آنها همچنین در طـول    .  تنها ادعا مى کنند انجیل الهامى از طرف خدا بوده است

. تاریخ تالشهاى فراوانى انجام داده اند که در قرآن نیزبه صورتى خدشه وارد کنند
آنها از سویى سعى مى کنند مسأله تحریف در قرآن را مطرح کنند و از سـوى        
دیگر تالش مى کنند شرایط و وضعیت انجیل را به قرآن نیز نسبت دهـنـد؛ بـه      
همین منظور به شاگردان خود مى آموزند که این مطلب را القا کنند که قرآن نیز 

.مانند انجیل، الهامى از جانب خداست، و کالم خدا نیست
اوایل پیروزى انقالب که بین محافل مذهبىِ مسیحیت و محافل دینى جمهـورى  
اسالمى رفت و آمدهایى صورت مى گرفت، یکى از تربیت شده هاى غرب نـیـز   
همراه با یکى از علماى حوزه در یکى از این کنفرانس ها، شرکت کرده بود و در   
آنجا به صراحت گفته بود که ما نیز معتقد نیستیم که قرآن کالم خداست، بلـکـه   

البته علما و بزرگان حاضـر در آن      .  است) صلى اهللا علیه وآله( قرآن، کالم پیغمبر
همان جـا ایـن       ]  ادام اهللا ظلهم[ کنفرانس 

ولى شرکت کنندگان . حرف را رد کرده بودند
مسیحى به همین کالم تمسک کردند، چون 

این شخص را هـم از    .  مطابق میل آنها بود
همان سالهاى اول شناسایى کردند تا از او     
استفاده کنند و این شخص واسطه اى براى 
القاى افکار انحرافى به درون جامعه اسالمى 
و بخصوص مراکز فرهنگى و دانشـگـاهـى      

.باشد
بر چه اساسى مى توان اثبات کرد که قـرآن  

بر چه اساسى مى توان اثبات کـرد کـه     
آیا ما نـیـز     ...  قرآن مانند انجیل نیست؟ 

توانیم مانند مسیحیان بگوئـیـم خـدا      می
) صلى اهللا علیه وآلـه   ( مطالبى را به پیامبر 

الهام کرده و آن حضرت آنها را به زبـان    
خود براى مردم بیان کرده است؟
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هـر  :  مانند انجیل نیست؟ انجیلى که مسیحیان براى اعتبار بخشیدن به آن مى گوینـد 
چند کالم خدا نیست، اما الهامى از جانب خداست و همین مقدار براى اعتبار آن کافى 

صـلـى اهللا     ( است آیا ما نیز می توانیم مانند مسیحیان بگوئیم خدا مطالبى را به پیامبر
الهام کرده و آن حضرت آنها را به زبان ) علیه وآله

خود براى مردم بیان کرده است؟ بیـن ایـن دو       
گفته چه تفاوتى است؟ تفاوت در این است که اگر 
قرآن کالم خدا باشد، اشتباه و خطا در آن نیست؛ 

)صلى اهللا علـیـه وآلـه     ( اما اگر قرآن کالم پیغمبر
باشد، در این صورت مى توان در آن شبهه ایجـاد  

هـم بشـر     )  صلى اهللا علیه وآله( چون پیغمبر!  کرد
است و از آن جهت که بشر است، همه نـقـایـص    
بشرى نیز در او هست؛ آن حضرت نیز مـمـکـن    
است مطلبى را فراموش کند یا مرتکب اشـتـبـاه    

مـارتـیـن    « بعدها این شخص را بـه نـام       .  شود
ایران معرفى کـردنـد بـه خصـوص         )  2( »  لوتر

حال، صرف نظر از انگیزه کسانى که این حرف .  آمریکائى ها تمجید زیادى از او کردند
را مطرح کرده اند و حمایت ها و پشتیبانى مالى و غیرمالى که از این شخص شد، مـا    

.خود شبهه را در نظر مى گیریم و به گوینده آن و روش و منش وى کارى نداریم
مى دانند دو دلیل بـراى ادعـاى     )  صلى اهللا علیه وآله( کسانى که قرآن را کالم پیغمبر

آنـهـا   .  که از خـود قـرآن اسـت       )  نقلى( یک دلیل درون دینى :  خود درست کرده اند
) صلى اهللا علـیـه وآلـه     ( گویند خود قرآن هم مى گوید که این کتاب، کالم پیغمبرمى

.دلیل دیگر دلیل برون دینى و به اصطالح دلیل عقلى است. است

دلیل نقلىِ شبهه و پاسخ آن
دلیل قرآنى این مطلب، این است که در دو آیه از قرآن این تعبیر به کار رفته است که 

فانما یسرناه بلسانک لتبشر به المتقین و تنذر به «ما قرآن را به زبان تو بیان کردیم؛ 
بنابراین، معلوم . ما قرآن را به زبان تو آسان کردیم: ؛ این آیه مى فرماید)3(» قوماً لدا

صلى اهللا (است؛ یعنى کالم پیغمبر) صلى اهللا علیه وآله(مى شود قرآن به زبان پیغمبر
انما یسرناه بلسانک لعلهم «: در آیه دیگرى هم مى فرماید. است) علیه وآله
پس این که خود قرآن . ، یعنى قرآن را به زبان تو میسر و آسان کردیم)4(»یتذکرون

.است) صلى اهللا علیه وآله(مى گوید به زبان تو است، داللت دارد بر اینکه کالم پیغمبر
اول به این شبهه بپردازیم تا ببینیم آیا واقعاً معناى آیه همین است؟ و آیا سایر آیـات    

هم این معنا را تأیید مى کنند؟ و اصال نظر خـود  
قرآن در مورد اینکه کالم چـه کسـى اسـت و          
چگونه نازل شده، چیست؟ البته ایـن مـوضـوع        
. احتیاج به تبیین ندارد و از ضروریات اسالم است

ولى شیاطین به حرکت در چارچوبه ضروریـات و    
یقینیات مقید نیستند؛ آنهـا ضـروریـات، حـتـى          

.بدیهیات را هم انکار مى کنند
اصوال قرآن، کیفیت نزول وحى بر همه انبیا را به 
صورتى ترسیم مى کند که احتمال هیچ اشتباه و   

چون ایجاد خدشه، شـک و    .  خطایى در آن نباشد
تردید و احتمال خطا و اشتباه در رسالت انبـیـا و     
کتب آسمانى، دستاویز همه کفّار در هر زمان بـر    

کفار هم نسبت به پیـغـمـبـر     .  ضد انبیا بوده است
قـرآن  « :  مى گفـتـنـد   )  صلى اهللا علیه وآله( اسالم

ـ » . کلماتى است که شیطان به او القا کرده اسـت 
شخص غـیـر   « :  العیاذ باهللا ـ گاهى نیز مى گفتند

و منظور آنها هم سلمان فارسى یا صهیـب  »  عربى این سخنان را به او یاد داده است
قرآن در جواب ).  5( » انما یعلمه بشر« این مطالب در خود قرآن آمده است؛ .  رومى بود

گاهـى  .  » لسان الذى یلحدون الیه اعجمى و هذا لسان عربى مبین« :  کفار مى فرماید
نیز مى گفتند شیاطین و یا جنیان این کلمـات را    

. القا مـى کـنـنـد        )  صلى اهللا علیه وآله( به پیامبر
دشمن، هنگامى که بخواهد در مطلبى تشکـیـک   
کند، به هر وسیله اى متشبث مى شـود و دروغ      
. هم استخوان ندارد که گلوى کسى را بـگـیـرد       

صلى اهللا علیه (گاهى هم کفار مى گفتند که پیامبر
گاهى مى گفتند شاعر است و   .  دیوانه است)  وآله

.سخنان او شعرگونه است
قرآن انواع شبهاتى را که پیرامون ایـن کـتـاب        
مطرح شده است متذکر مى شود و سرانجام براى 

علـیـهـم    ( رفع تمام آنها کیفیت نزول وحى بر انبیا
خداوند در اواخر سـوره  . را ترسیم مى کند) السالم

عالم الغیب فال یظهر على غیبه أحدا إال من ارتضى من رسول فإنه « :  جن مى فرماید
یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا لیعلم أن قد أبلغوا رساالت ربهم و أحاط بـمـا     

در واقع براى اینکه هیچ گونه شکى نسبـت بـه     ).  6( » لدیهم و أحصى کل شىء عددا
خدایى که عالم الغیب است و هر مطلب پنهانى :  محتواى قرآن باقى نماند، مى فرماید

را مى داند، حتى امورى را که به عقل شما نمى رسد، او علم خود را جز براى پیامبران، 
؛ » فال یظهر على غیبه أحدا إال من ارتضى مـن رسـول      « بر کسى آشکار نمى کند، 

هنگامى که خدا قصد دارد غیب خود را بر پیامبر آشکار کند و به او بفهماند، به گـونـه   
اى این کار را انجام مى دهد تا زمانى که به مردم برسد، به هیچ صورت در آن دخل و 

البته توضیح این مطلب براى ما امکان پذیر نیست، چون خارج از حیطه .  تصرفى نشود
صلى اهللا   ( وحى از هنگامى که از خداى متعال صادر مى شود تا به پیغمبر.  فهم ماست

خـدا  .  مى رسد و پس از آن تا زمانى که به مردم برسد، محافظت شده است)  علیه وآله
یسلک من بیـن  « نازل مى کند که، ) صلى اهللا علیه وآله( به گونه اى وحى را بر پیغمبر

، از پیش و پس، وحى را احاطه و محافظت مى کند تا هـیـچ     »یدیه و من خلفه رصدا
صلى اهللا (یعنى خداوند قبل از نزول وحى بر قلب پیغمبر. کس نتواند در آن تصرفى کند

یا قبل از رسیدن آن به مردم، راه تصرف شیاطین و جنیان را در آن سد مـى  ) علیه وآله
یسلک من بـیـن   « .  کند، به صورتى که امکان هیچ گونه خلط و اشتباهى در آن نباشد

.»یدیه و من خلفه رصدا لیعلم أن قد أبلغوا رسلت ربهم
به راستى هدف خداوند از مبعوث کردن پیامبـران  
و نزول وحى و کتاب بر ایشان چیست؟ هدف این 
است که مقصود خدا به درستى به مردم تفـهـیـم    

به همین منظور، خداوند آنچنان وحى را از   .  شود
دستبرد و تصرف دیگران محفوظ مى دارد که این 

.هدف، تحقق پیدا کند
بنابراین، از زمانى که کالمى از خداى متعال صادر 

صلى اهللا علیـه  ( مى شود تا هنگامى که به پیغمبر
صلى اهللا   ( برسد و از زمانى که از زبان پیغمبر)وآله

صادر مى شود تا به مردم برسد، ایـن    )  علیه وآله
کالم تحت کنترل و تضمین شده است و هـیـچ     
کس نمى تواند در آن تصرف کند، لفظ آن را کم 

در این آیـه،  .  یا زیاد کند یا الفاظ آن را تبدیل کند
قرآن به این مطلب اشاره مى کند که هـدف از      
نزول وحى، ابالغ رسالت الهى به مردم اسـت و      
اگر خدا نتواند این کار را انجام دهد، یعنـى اگـر     

اصوال قرآن، کیفیت نزول وحى بر هـمـه     
انبیا را به صورتى ترسیم مى کـنـد کـه      
. احتمال هیچ اشتباه و خطایى در آن نباشد

چون ایجاد خدشه، شک و تـردیـد و         
احتمال خطا و اشتباه در رسالت انبـیـا و     
کتب آسمانى، دستاویز همه کفّار در هـر    

. زمان بر ضد انبیا بوده است

: خداوند در اواخر سوره جن مى فرمـایـد  
خدایى که عالم الغیب است و هر مطـلـب   
پنهانى را مى داند، حتى امورى را که بـه    
عقل شما نمى رسد، او علم خود را جـز      
براى پیامبران، بر کسى آشکار نمى کنـد،  

فال یظهر على غیبه أحدا إال من ارتضى « 
؛ هنگامى که خدا قصـد دارد    » من رسول

غیب خود را بر پیامبر آشکار کند و  به او   
بفهماند، به گونه اى این کار را انـجـام       

دهد تا زمانى که به مردم برسـد، بـه     مى
.هیچ صورت در آن دخل و تصرفى نشود

اندیشه
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صـلـى   ( هنگام نزول وحى بر پیامبر
یا قبل از رسیدن بـه  )  اهللا علیه وآله

او شیاطین بتوانند در آن تصـرف      
کنند، این امر حاکى از این است که 
خدا قدرت حفاظت از وحى خود را   

هم چنین اگر بعد از رسیـدن  .  ندارد
) صلى اهللا علیه وآلـه ( وحى به پیامبر

و قبل از رسیدن آن به مـردم یـا       
هنگام ابالغ آن توسط رسول خـدا    
به مردم، شیاطین بتوانـنـد در آن       
دخل و تصرف کنند، در این صورت 
هم هدف الهى تحقق پیـدا نـمـى      

خداوند براى تحقق این هدف .  کند
ضمانت کرده است که وحـى بـه       

، تا بداند کـه پـیـامـبـران،        » لیعلم أن قد أبلغوا رسلت ربهم« درستى به مردم برسد؛ 
.رسالتهاى الهى را به درستى به مردم ابالغ کرده اند

وحى قرآنى، سالم از هر تغییر و تحریف
ابالغ شده و خـداونـد از آن           )  صلى اهللا علیه وآله( قرآن، وحى خداست که به پیامبر

حفاظت مى کند، تا کسى در آن تصرف نکند و نه تنها به صورت کامل و تـمـام بـه      
به مردم )  صلى اهللا علیه وآله( برسد، بلکه به درستى از پیامبر)  صلى اهللا علیه وآله(پیامبر

همچنـان  .  اما اینکه خداوند این کار را چگونه انجام مى دهد، ما نمى دانیم.  ابالغ شود
انما امره اذا اراد شیئاً ان یقول لـه    « که چگونگى سایر کارهاى خدا را هم نمى دانیم؛ 

این مسألـه  .  خدا هر چه را اراده کند، به همان صورت تحقق مى یابد). 7(»کن فیکون
. صـادق اسـت    )  علیهم السالم( در مورد همه انبیا

وحى بر هر پیامبرى نازل شود، چنین ضمانتى را   
امـا  .  دارد که تا رسیدن آن به مردم صحیح بمانـد 

بعد از رسیدن آن به مردم، ممکن است خود آنهـا  
در مورد کـتـابـهـاى     . در کالم خدا تصرفاتى کنند

زمانى که تـورات  . پیشین چنین اتفاقى افتاده است
نازل شد، علماى یهود در آن تصرف کرده و آن را 

در بعضى موارد، قسمتى از آیـات    .  تحریف کردند
تجعلونه قراطیس « تورات را به مردم نمى گفتند، 

قرآن خطاب به آنهـا  ).  8(»تبدونها و تخفون کثیرا
بعضى از بخش هاى تورات را روى     :  مى فرماید

کاغذ مى نوشتید ولى همه آنها را به مردم نـمـى   
یکى از تحریف هاى علماى بنى اسرائیـل  .  گفتید

در تورات این بود که بخشى از آیات تورات را که 
براى مردم قابل استفاده و به ضرر عالمان یهود و 
دست اندرکاران کنیسه ها بود، مخفى کـرده در      
انحصار خود نگاه مى داشتند تا به دسـت مـردم     

تحریف دیگرى که آنها در تورات انجام مى . نرسد
دادند این بود که خود آنان مطالبى را نوشتـه بـه     

فویـل  « .  عنوان تورات به مردم معرفى مى کردند
للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من 

این هم نوع دیگرى از تحریف بود ).  9( » عند اللّه
. که توسط علماى بنى اسرائیل صورت مى گرفت

آنها همچنین تحریف هاى لفظـى و مـعـنـوى         

فراوانى را در تورات انجام مـى  
دادند اما آنچه در بین تحریـف  
هاى علماى یهود نسـبـت بـه      
تورات چشمگیرتر بود، این بـود  
که از یک سو بعضى از آیات را 
در اختیار مردم نمى گذاشتند، به 
عبارت دیگر تحریف به نقیصـه  
مى کردند از سوى دیگر خـود    
آنها مطالبى را به تورات اضافـه  
کرده و آنها را جـزء تـورات         
معرفى مى کردند که به این کار 
هم تحریف به زیاده گفته مـى  

نمونه هایى را که پیش از .  شود
این از تـورات نـقـل کـردم،           

مطالبى از قبیل کشتى گرفتن خدا با حضرت .  مطالبى است که بشر درست کرده است
مانند حضـرت  )  علیهم السالم( و اعمال زشتى که به بعضى از انبیا)  علیه السالم( یعقوب

از .  لوط نسبت داده شده، همه مطالبى است که علماى یهود آنها را درست کـرده انـد    
نسخه اصلى انجیل هم چیزى باقى نمانده و خود مسیحیان ادعا نمى کنند کـه ایـن     

را خدا مـى  )  علیه السالم( آنها اصال حضرت عیسى.  کتاب از جانب خدا نازل شده است
در مورد انجـیـل   .  دانند و نمى گویند عیسى پیغمبر است و انجیل بر او نازل شده است

الهام کرده )  علیه السالم(موجود هم مى گویند خدا آن را به حواریین و شاگردان عیسى
تعداد انجیل ها هم زیاد بوده و در نهایـت  . است و آن ها هم الهامات خود را نوشته اند

پس از بحثها و کشمکشها، چهار عدد از آنها را انتخاب کردند و گفتند اینـهـا کـتـاب       
.مقدس است

یکى از حکمت هاى بعثت انبیا، ایـن بـود کـه        
کتابهاى آسمانى پیشین که دستخوش تحریف یا 

هنگـامـى   .  فراموشى شده بود، اصالح و احیا شود
عـلـیـه    ( که تورات تحریف شد، حضرت عیـسـى  

آن را تصحیح کرد؛ تحریفات انجیـل را    )  السالم
. اصالح کرد) صلى اهللا علیه وآله( نیز پیغمبر اسالم

اما اگر قرآن تحریف شود، پیغمبر دیگرى بـراى    
اصالح آن نخواهد آمد از این رو، خداى مـتـعـال    
براى قرآن این مزیت را قائل شد کـه آن را از        
. دستبرد تحریف کنندگان نیز مصون نگاه داشـت 

تنها قرآن چنین امتیازى را دارد و سایر کتابهـاى  
انّا نحن نـزلـنـا      « آسمانى این امتیاز را نداشتند، 

، ما این قـرآن را      ) 10( » الذکر و انا له لحافظون
نازل کردیم و خود ما حافظ آن خـواهـیـم بـود؛       
خداوند این مسأله را با ادوات متعدد تأکید بـیـان   

؛ در ایـن عـبـارت،      » انّا له لحافظون« مى کند، 
تـأکـیـد    »  الم« همراه با »  انّ« جمله اسمیه و 

ذکر شده است و خداوند با نهایت تـأکـیـد مـى       
ما به طور حتم قرآن را حفظ خواهیم کرد :  فرماید

و به هیچ وجه قرآن دستخوش تـحـریـف واقـع       
نخواهد شد زیرا اوال همه وحى ها تا زمانى که در 
اختیار مردم قرار گیرد، مصونیت دارد امـا قـرآن     
عالوه بر چنین مصونیتى، تا روز قـیـامـت هـم       
مصونیت دارد و تغییر و تحریف در آن راه نخواهد 

این بیانى است که قرآن درباره آیات الهـى  .  یافت

هدف از نزول وحى، ابالغ رسالت الهى به 
مردم است و اگر خدا نتواند این کـار را      
انجام دهد، یعنى اگر هنگام نزول وحى بر 

یـا قـبـل از        )  صلى اهللا علیه وآله( پیامبر
رسیدن به او شیاطین بتـوانـنـد در آن        
تصرف کنند، این امر حاکى از این اسـت  
که خدا قدرت حفاظت از وحى خـود را      

هم چنین اگر بعد از رسیدن وحـى  .  ندارد
و قـبـل از     )  صلى اهللا علیه وآله( به پیامبر

رسیدن آن به مردم یا هنگام ابـالغ آن      
توسط رسول خدا به مردم، شـیـاطـیـن     
بتوانند در آن دخل و تصرف کنند، در ایـن  
صورت هم هدف الهى تحقق پیدا نـمـى     

خداوند براى تحـقـق ایـن هـدف         .  کند
ضمانت کرده است که وحى به درستى به 

لیعلم أن قد أبلغوا رسلـت  « مردم برسد؛ 
، تا بداند که پیامبران، رسالتهـاى  » ربهم

.الهى را به درستى به مردم ابالغ کرده اند

اندیشه
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.دارد
آیات دیگرى هم کیفیت نزول قرآن را بیـان مـى     

نزل به الروح االمین على قلبک لتکون من « .  کند
؛ قرآن را روح     ) 11( » المنذرین بلسان عربى مبین

. االمین بر قلب تو به زبان عربىِ روشن نازل کـرد 
پس، روح االمین آن را به زبان عربى از طرف خدا 
نازل کرد نه اینکه تو آن را بـه زبـان خـودت            

؟ » یسرناه بلسانـک « اما چرا مى فرماید .  درآوردى
قرآن یک، قاعده کلى را بیان مى کـنـد و مـى          

ما هر کتاب آسمانى که فرستادیم و هـر      :  فرماید
پیامبرى را که مبعوث کردیم، او را به زبـان امـت     

این امر کامال طبیعى است که .  خود مبعوث کردیم
پیامبرى که در میان اعراب مبعوث مى شود، اگـر    
زبان عربى نداند، نمى تواند به درستى بـا مـردم       
ارتباط برقرار کرده و مقصود خـود را بـه آنـهـا           

طبیعى است کسى که در مـیـان اعـراب      .  بفهماند
پیامبر در هر امت دیگرى هم مبعوث مى شد به . مبعوث مى شود، باید عرب زبان باشد

اتفاقاً قرآن بر این مطلب تأکید .  طور طبیعى باید به زبان همان مردم صحبت مى کرد
؛ ما هیچ پیغمبرى را نفرستادیـم  ) 12( » ما ارسلنا من رسول اال بلسان قومه« مى کند؛ 

هر قومـى  .  مگر به زبان همان مردم؛ همان مردمى که باید در آغاز، کالم او را بشنوند
و مـا  « که اولین مخاطبان پیام وحى بود، کتاب الهى به زبان همان قوم نازل مى شد، 

دلیل این امر هم این است که او بـایـد   .  » ارسلنا من رسول اال بلسان قومه لیبین لهم
اگر فقط وحى را براى مردم مى خواند و آن را . کالم خدا و وحى را به مردم تفهیم کند

بنابراین، پیامبر باید به زبان قـوم  .  تبیین نمى کرد، مردم به درستى استفاده نمى کردند
به همین جهت . خود سخن بگوید تا بتواند کالم خدا را به درستى براى مردم بیان کند

را نیز از میان عرب مبعوث و قرآن نیز به زبان عربى )  صلى اهللا علیه وآله( پیغمبر اسالم
نزل به الروح االمین علـى قـلـبـک       « :  قرآن در ادامه همین آیه مى فرماید.  نازل شد

روح االمین قرآن را بر قلب تو نازل کرد تـا  .  » لتکون من المنذرین بلسان عربى مبین
. » بلسان عربى مبین« یعنى »  بلسانک« بنابراین، .  تو به زبان عربى انذار کننده باشى

با توجه به این آیه، معنى آیه قبل، این است که ما قرآن را به زبان عربى میسر و آسان 
ما این قرآن را به زبان عربى نازل کردیم، و روح االمین آن را . کردیم، نه به زبان دیگر

. بر قلب تو نازل کرد، نه اینکه قرآن از زبان تو باشد و تو الفاظ آن را ساختـه بـاشـى     
بنابراین، آیات قرآن بر این مطلب تصریح دارد که نازل کننده آیات قرآن، خداسـت و    

نازل کـرده و    )  صلى اهللا علیه وآله( خدا قرآن را توسط جبرئیل به زبان عربى بر پیغمبر
تضمین کرده است که به درستى به دست مردم برسد و عالوه بر این ضمانت که در   
مورد سایر کتب آسمانى نیز بوده است، خداوند تضمین کرده که قرآن تا روز قـیـامـت    

بنابراین، چنین ادعایى که تعبـیـر   .  دست نخورده و عارى از تغییر و تحریف باقى بماند
الفاظ قرآن را درسـت      )  صلى اهللا علیه وآله( به این معنى است که پیامبر»  بلسانک« 

است، ادعاى بیجا و بدون دلیـلـى   )  صلى اهللا علیه وآله( کرده و آیات قرآن، کالم پیامبر
و نه تنها آیاتى که براى اثبات این شبهه مورد استناد قرار گرفته است، بر چنیـن  .  است

ادعایى داللت ندارند بلکه آیات صریـحـى هـم      
.برخالف آن وجود دارد

طراحان شبهه براى اثبات این شبهه :  حاصل آنکه
صلى ( که قرآن کالم خدا نیست، بلکه کالم پیامبر

است، دو دلیل مطرح کرده اند کـه  )  اهللا علیه وآله
بـا  .  دلیل اول آنها تمسک به خود قـرآن اسـت      

. توضیحاتى که دادیم بطالن این ادعا روشن شـد 
این کتاب، کالم خداسـت کـه     :  قرآن مى فرماید

نازل )  صلى اهللا علیه وآله( جبرئیل آن را بر پیامبر
کرده است؛ و قرآن به زبان عربى نازل شده است 

آیات فراوانى در ایـن  .  تا مردم آن را بهتر بفهمند
)13( »  انا جعلناه قرآناً عربیـاً « .  زمینه وجود دارد

این آیه بر این مطلب تصریح دارد که خدا آن را   
گوینده این آیه کـه    .  قرآنِ عربى قرار داده است

ما این کتاب را قرآن عربى :  خداست، مى فرماید
) صلى اهللا علیه وآله( قرار دادیم و این خود پیغمبر

. نبوده که قرآن را به این زبـان درآورده اسـت      
بنابراین، دلیل درون دینى آنها با آیات فراوانى رد 
مى شود؛ آیاتى که داللت دارد بر اینکـه قـرآن     
کالم خداست و خدا آنرا به زبان عربى قرار داده 

) صلى اهللا علیـه وآلـه    ( و جبرئیل آن را بر پیامبر
.نازل کرده است

دلیل برون دینى
طراحان این شبهه براساس سلسله اى از قضایاى فلسفى، یک دلیل عقلى نیـز بـراى     
مدعاى خود مطرح کرده اند آنها مى گویند اصوال حقیقت وحى، حالت روانى خـاصـى   

به اصـطـالح     .  است که بر انسان عارض مى شود و لفظ، زبان و بیان در آن راه ندارد
فلسفى، آنها مى گویند علمى که با وحى حاصل شود، علم حضورى اسـت و عـلـم          

بنابراین، آنچه خدا به عنوان وحى به . حضورى زبان و لفظ ندارد و مفهوم در آن نیست
صلى اهللا ( داده، علم حضورى و حالتى بوده که توسط پیامبر)  صلى اهللا علیه وآله( پیغمبر

اما اینکه آن علم به چه لباسى درآید و چگونه بیـان  .  احساس مى شده است) علیه وآله
شود، این کار کسى است که وحى را دریافت مى کند و شخص دریافت کننده وحـى    

به عنوان مثال، مى توان وحى را بـه      .  طبق ذهنیت خود، آن حالت را تفسیر مى کند
این حاالت روانى کـه    .  حاالتى مانند ترس، غم، شادى، عشق و نظائر آنها تشبیه کرد

چـنـیـن    .  انسان در خود احساس مى کند، زبان و لفظى ندارند که خود را توصیف کنند
حاالتى به شخص دست داده و او براى توصیف آنها از الفاظى استفاده مى کند و بـا      

شیوه بیان و تفسیر . بیان مقدماتى توضیح مى دهد که چه حالتى را احساس کرده است
این شخص از آن حالت هم با فرهنگى که شخص در آن رشد کرده و زمیـنـه هـاى      

هر شخصى بر اساس این مـبـانـى از      .  ذهنى که او از اجتماع آموخته، در ارتباط است
.الفاظ و مفاهیم استفاده و حاالت روانى خود را تفسیر مى کند

وحى که خدا بر پیغمبر نازل مى کند از قبیل چنیـن  « :  طرفداران این شبهه مى گویند
» . حاالتى است؛ مانند حالت خلسه یا آنچه در حالت خلسه براى عرفا حاصل مى شود

گویا این آقایان دوران پیغمبرى را گذرانده اند و آنها هم خبر دارند که چگونه حالـتـى   
آنها مى گویند وحى چنین حالتى است که مبهم است و زبان و لفظ خاصى ندارد ! است

و زمانى که پیغمبر این حالت را در خود احساس مى کند، براساس آن چه از جامعه فرا 
چون او هنگامى کـه  .  گرفته و فرهنگ رایج در زمان خود، این حالت را تفسیر مى کند

این حاالت را براى مردم تفسیر مى کند، این کار را به این منظور انجام مى دهد کـه    
آنها هم آن حالت را درك کنند، از این رو به گونه اى سخن مى گوید که مردم هم با 

در .  استفاده از معلومات خود، کالم او را بفهمـنـد  
نتیجه، اوال ممکن است ذهنیت ها و زمینه هایـى  
که او از اجتماع آموخته است صحیح نباشد و در     
مرحله بعد هم، در مقابل بیان آن بـراى مـردم،       
براى اینکه مردم متوجه مقصود و منظور او شوند، 
کالم خود را بر اساس فرهنگ جامعه مـخـاطـب    

به عنوان مثال، اگر شما قصـد  .  خود بیان مى کند
داشته باشید حالت ترس خود را بیان کنـیـد، در     
صورتى که مخاطبان شما به دیو معتقد باشند، آن 

آنها مى گویند اصوال حقیقت وحى، حالـت  
روانى خاصى است که بر انسان عـارض    
مى شود و لفظ، زبان و بیان در آن راه       

به اصطالح فلسفى، آنها مى گوینـد  .  ندارد
علمى که با وحى حاصـل شـود، عـلـم         
حضورى است و علم حضورى زبان و لفظ 

بنـابـرایـن،    .  ندارد و مفهوم در آن نیست
صلـى  ( آنچه خدا به عنوان وحى به پیغمبر

داده، علم حضورى و حالتى )  اهللا علیه وآله
) صلى اهللا علیه وآله( بوده که توسط پیامبر

. شده استاحساس مى

تواند از حقیقت وحـى سـخـن      کسى مى
بگوید که خود او وحى را دریافـت کـرده     

حال، آیا شما که وحى را بـه ایـن     .  باشد
صورت تعریف مى کنید، پیامبر هستید؟ آیا 
تا به حال وحى را دریافت کرده اید که آن 

را به این صورت توصیف مى کنید؟ 

اندیشه
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هر چند ممکن است در واقع دیـو  . را به حالت کسى تشبیه مى کنید که دیو دیده است
وجود خارجى نداشته باشد، اما شما مفهوم دیو را از جامعه یاد گرفته اید و هنگامى که 
قصد دارید حالت خود را به کسانى منعکس کنید که آنها هم با مفهوم دیو آشنا هستند، 

این تعبیر براى بیان حالت ترس است نـه  .  مى گویید گویا در این حالت، من دیو دیدم
این که واقعاً دیو وجود دارد و من دیو دیده ام بلکه معناى چنین کالمى این است کـه  
در من حالتى روانى ایجاد شد براى تفسیر آن از بیانى استفاده مى کنم که واقـعـیـت      

بنابراین، بیان مزبور داللتـى  .  ندارد و تعبیرى است که از فرهنگ جامعه اخذ شده است
بر واقعى بودن وجود دیو ندارد، بلکه تفسیر حالتى روانى براساس فرهنـگ رایـج در       

بر )  صلى اهللا علیه وآله( بر همین اساس نمى توان با استناد به کالم پیامبر.  جامعه است
صلى اهللا علیه ( زیرا کالم پیامبر.  واقعى بودن آنچه که آن حضرت فرموده استدالل کرد

تفسیر حالت روانى وحى است؛ اما اینکه آن حالت چگونه بوده است، مـا نـمـى      )  وآله
.توانیم آن را درك کنیم، چون آن حالت قابل انتقال نیست

بنابراین، بیان شبهه به این صورت است که وحى، یک علم حضورى اسـت و عـلـم        
حضورى از زبان و بیان برخوردار نیست، حتى مفهوم ذهنى هم ندارد، و در مقام بیـان  

مفاهیم ذهنى هم مبتنى بر فرهنگ حاکـم بـر     .  آن باید از مفاهیم ذهنى استفاده شود
بنابراین، دلیلى . جامعه است که ممکن است در آنها خطا و اشتباهاتى وجود داشته باشد

چـون  .  وجود ندارد که آنچه در قرآن به عنوان وحى، آمده است واقعیت داشته بـاشـد    
براساس زمینه هاى ذهنى خود، که )  صلى اهللا علیه وآله( قرآن گزارشى است که پیامبر

مبتنى بر آموخته هاى او از جامعه است، از علم حضورى خود در مقام احساس حـالـت   
اسـت و او      )  صلى اهللا علیـه وآلـه    ( پس قرآن سخن پیامبر.  روانى وحى، نقل مى کند

بنابراین، لزومى ندارد که بگوئیم هر .  کیفیت سخن گفتن خود را از جامعه آموخته است
!چه در قرآن گفته شده، درست است

پاسخ به دلیل برون دینى
اولین پاسخ ایـن اسـت کـه کسـى           .  این شبهه را به چند صورت مى توان پاسخ داد

حال، آیـا  .  تواند از حقیقت وحى سخن بگوید که خود او وحى را دریافت کرده باشدمى
شما که وحى را به این صورت تعریف مى کنید، پیامبر هستید؟ آیا تا به حال وحـى را    
دریافت کرده اید که آن را به این صورت توصیف مى کنید؟ شاید بعضى از آنهـا بـى     
میل نباشند که ادعاى پیامبرى هم بکنند؛ هر چند به صراحت چنین ادعایى نکرده اند، 
اما به طور تلویحى گفته اند که وحى حقیقت ثابت مجردى است که اختصاص به زمان 
خاصى ندارد؛ این انسانها هستند که باید استعداد تلقى وحى را پیدا کنند و هـر زمـان     

حتى باالتر از این، بعضى از !!! کسى چنین استعدادى را پیدا کرد، آن را دریافت مى کند
آنها مى گویند آنچه را ما از وحى دریافت مى کنیم، از آنچه هزار و چهـارصـد سـال      

! دریافت کرده، کامل تر و صحیح تـر اسـت      )  صلى اهللا علیه وآله( پیش، پیغمبر اسالم
علم .  چون او مطالبى را که از وحى مى فهمید، طبق معلومات زمان خود بیان مى کرد

و فرهنگ آن زمان هم نسبت به امروز عقب مانده بود و اشتباه و خطاى زیادى در آن 
اما امروز علوم پیشرفت کرده و ما از علوم روز بهره مند هستیم، از این رو . وجود داشت

به تعبیر دیگر، آنچه در .  دریافت مى کنیم) صلى اهللا علیه وآله( ما وحى را بهتر از پیغمبر
این گفته ها به صورت تلویحى گفته مى شود، این است که ما پیغمبـرى بـاالتـر از        

:هستیم سرانجام تا اینجا پیش رفتند که گفتند) صلى اهللا علیه وآله(پیغمبر اسالم
ثانیاً، ممکن است پـیـامـبـر در         !  اوال، قرآن کالم خدا نیست، بلکه کالم پیامبر است

و هم چنین بیانات قرآن، مطابق معلومات آن زمـان    .  فهمیدن آن مرتکب اشتباه شود
آیا غیر از این حرفها سخن دیگرى هم بایـد  .  است که مشتمل بر اشتباهاتى بوده است

مى گفتند؟ با این وجود، بر اسالم منت مى گذارند و مى گویند ما اسالم را به گونه اى 
آنها مى گویند کسانى که قرآن را طبق !  تبیین مى کنیم که دنیاى امروز آن را بپسندد

قرائت کهنه آن بیان مى کنند، به اسالم خیانت مى کنند چون مردم این زمان، چنیـن  
آنچه ما به عنوان اسالم مطرح مى کنیم، با ذائقه مردم ایـن    !  اسالمى را نمى پسندند

یکى از ایـن آقـایـان هـم در             !  روزگار سازگارتر است و از این رو، آن را مى پذیرند
عجب دین :  غربى ها هم گفتند!  اسالم با هیچ چیز منافات ندارد:  کنفرانس برلین گفت

اسالمى که تکلیف واجبى ندارد، حکم حرامى !  ما هم دین اسالم را قبول داریم!  خوبى
اینها اسالم را به این صورت تعریف مى کنند تـا    !  هم ندارد، عجب اسالم خوبى است

!همه مردم آن را بپذیرند
اما جواب این شبهه را چگونه باید گفت؟ در مرحله اول باید گفت ما شما را پـیـامـبـر     

دانیم و کسى که پیامبرى او ثابت نشده و وحى را دریافت نکرده باشد، نمى دانـد    نمى
چون تا انسان تجربه اى در مورد مسأله اى نداشته باشد، نـمـى   .  حقیقت وحى چیست

طفلى که هنوز به بلوغ نرسیده است، نمى تواند آنچه را . تواند در مورد آن سخن بگوید
چون انسان، تنـهـا   .  انسان هاى بالغ در مورد بعضى از غرایز درك مى کنند، درك کند

مى تواند آنچه را تجربه کرده است، بیان کند و چون ما شما را به عنوان پیامبر قبـول  
عالوه بر اینکه گـفـتـه    .  نداریم، نمى توانیم گفته شما را در مورد کیفیت وحى بپذیریم

بر اساس توصیف قرآن، وحى هـم  .  شما برخالف توصیفى است که قرآن از وحى دارد
نوشته و هم صوت دارد و نه تنها تا زمانى که به پیامبر برسد خطایى بر آن عـارض      
نخواهد شد، بلکه تا رسیدن آن به دست مردم نیز تغییرى در آن ایجاد نخواهد شد و   

مى بینید وحى از دیدگاه .  در مورد قرآن هم تا روز قیامت از تحریف مصون خواهد بود
این ـ به اصطالح ـ اسالم شناسان با وحى از منظر قرآن چه مقدار تفاوت دارد؟ بـه      
گفته آقایان، صحت وحى از ابتدا قابل اطمینان نیست چون پیامبر بشر است و بشـر      

است و آن حضرت هـم    )  صلى اهللا علیه وآله( جایزالخطا است و قرآن هم کالم پیامبر
اما قرآن مى فرماید نه تنها وحى از ابتـدا  !  مطابق فرهنگ زمان خود سخن گفته است

به درستى بر پیامبر نازل شده است، بلکه تا زمان رسیدن آن به مردم و حتى تـا روز      
.قیامت هم بدون تغییر باقى خواهد ماند

براساس نقل قرآن، بسیارى از موارد وحى به صورت نوشته محسوس در اختیار مـردم  

اندیشه
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چهل شب در کوه طور بـه    )  علیه السالم(پس از آنکه حضرت موسى. قرار گرفته است
عبادت پرداخت، تورات به صورت الواح مادى بر آن حضرت نازل شد و ایشان آن الواح 
را برداشته و نزد قوم خود آمد؛ اما هنگامى که مشاهده کرد که مردم، گوساله پـرسـت   
شده اند از شدت عصبانیت الواح را به کنارى انداخت و سر و ریش برادرش را گرفته به 

: قرآن در این زمینه مى فرمـایـد  .  سوى خود کشید و از او در این مورد بازخواست کرد
) علیه السـالم ( یعنى حضرت موسى)  14( » و القى االلواح و اخذ براس اخیه یجره الیه«

از این تعبیر فهمیده مى شود که الواح به صورت مـادى  .  الواح را به کنارى پرتاب کرد
در .  بنابراین، همیشه وحى حالت مبهمى نیست که بر پیامبر عـارض شـود    .  بوده است

، یـعـنـى    ) 15(»بأیدى سفرة کرام بررة«: مورد قرآن، در آیه اى چنین گفته شده است
نازل مى شود، فرشتگان نوشته هـاى    )  صلى اهللا علیه وآله( هنگامى که وحى بر پیامبر

حتى در مورد بعضى از سوره ها .  عرضه مى کنند)  صلى اهللا علیه وآله( وحى را به پیامبر
در حالـت  ).  16( در روایات نقل شده است که هفتاد هزار ملک آن را همراهى مى کنند

از وحى پر مى شود، ذهـن آن      )  صلى اهللا علیه وآله( وحى تمام مدارك شعورى پیامبر
حضرت مفهوم وحى را درك مى کند، گوش آن حضرت صداى وحى را مى شنـود و    

.چشم او خطوط وحى را مى بیند
شما از ماهیت وحى چه مى دانید؟ بر چه اساسى تصور مى کنید وحى ماننـد حـالـت      
مبهمى است که عرفا یا متصوفه گفته اند؟ اگر این گونه باشد تفاوت یک صوفى کـه    
ادعاى مکاشفه مى کند، با پیغمبر چیست؟ اولین تفاوت، این است که در افکار متصوفه 

بین افکار صوفیان اختالف فراوانى به چشم مى خورد اما بـیـن   .  اختالف پیش مى آید
بنابراین، در مرحله اول، چنین توصیفى را در مورد کیـفـیـت    .  انبیا هیچ اختالفى نیست
البته اگر کسانى که این ادعا را مطرح کرده اند پیامبر شـده    .  وحى نمى توان پذیرفت

چه رسد !  بودند، ممکن بود این سخن را از ایشان بپذیریم اما آنها شیادى بیش نیستند
.به اینکه پیغمبر باشند

هر چند وحى علم حضورى و عارى از هر نوع مفهـوم اسـت؛ امـا        :  جواب دوم اینکه
خداوندى که آن علم حضورى را عطا مى کند، مى تواند علم حصولى را هم همراه بـا  

به عبارت دیگر شهود واقعى همراه با مفهوم ذهنى بر پیامبـر  .  آن به شخص اعطا کند
، آنچنان آن حضـرت    ) صلى اهللا علیه وآله( هنگام نزول قرآن بر پیغمبر اکرم.  نازل شود

. نسبت به حفظ الفاظ وحى حریص بود که آیه اى نازل و حفظ آیات قرآن تضمین شد
التحرك به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثـم ان    « 

این امر نشانه این است که همزمان با خواندن قرآن توسط جبرئیـل  ).  17( » علینا بیانه
، آن حضرت نیز تکرار الفاظ آیات را آغاز مى کرد، مبادا )صلى اهللا علیه وآله(براى پیامبر

، یعنـى الزم    » ال تحرك به لسانک« آنها را فراموش کند؛ از این رو آیه نازل شد که 
، ما ضمانـت  » ان علینا جمعه و قرآنه« نیست زبانت را براى تکرار آیات حرکت دهى، 

فـاذا  « .  مى کنیم که این قرآن به درستى جمع آورى شده و در اختیار تو قرار گـیـرد    
پس هنگامى که ما قرائت آن را تمام کردیم، آنـگـاه تـو آن را          .  »قرأناه فاتبع قرآنه

وال تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیـک  « :  قرآن در آیه دیگرى مى فرماید. بخوان
. ، یعنى قبل از اینکه نزول وحى بر تو تمام شود، در خواندن آن عجله نکن) 18( » وحیه

قـرآن  .  قرآن را خود پیامبر درست کـرده اسـت    :  با تمام این شواهد، آقایان مى گویند
هنگامى که ما آیات را خواندیم، تو بعد از مـا آیـات را         :  خطاب به پیامبر مى فرماید

نگران بود که مـبـادا   )  صلى اهللا علیه وآله( این امر حاکى از این است که پیامبر.  بخوان
بر همین اساس، آیه دیگرى نازل شد که .  ضمن نزول آیات، کلمه اى را فراموش کند

، مطمئن باش که آیات را فـرامـوش   ) 19( » سنقرئک فالتنسى« :  خداوند در آن فرمود
آیات را درست مى کرد، آیا بـه خـاطـر      ) صلى اهللا علیه وآله( اگر خود پیامبر.  نمى کنى

فراموش کردن آنها نگران مى شد؟ عجیب این است که این آقایان چنین سخنانى را   
و با تـمـام ایـن        !  مى گویند، با این حال، خود را نیز مسلمان و منجى قرآن مى دانند

اوصاف بر مسلمانان منت مى گذارند که این سخنان ما براى این است که دنیا اسـالم  
اگر اسالم را به صورت دینى مشتمل بر احکام واجب و حرام :  آنها مى گویند!  را بپذیرد

ما تعریف دیگرى از .  و قوانین جزایى ثابت معرفى کنیم، کسى اسالم را قبول نمى کند

آن ارائه مى کنیم تا دنیا آن را بپذیرند و همه مردم مسلمان شوند، مسلمان شدن بـه    
عـجـب   .  این صورت یعنى چه؟ یعنى هیچ یک از احکام اسالم را قبول نداشته بـاشـد  

!!اسالمى
آیا اسالم این .  مى گویند ما احکام اسالم را تغییر مى دهیم تا دیگران اسالم را بپذیرند

چیزى است، که به دست شما تغییر کرده است، یا آنچه از ابتدا بود؟ اگر آنچه ابتدا بود 
اسالم است، کسانى که شما ادعا مى کنید به اسالم گرویده اند، به آن ایمان ندارند، و 

این اسالم، ساختـه  .  اگر آنچه شما ساخته اید اسالم است، مردم ما به آن ایمان ندارند
دست و فکر آلوده شماست، این اسالم واقعى نیست، این چه منتى است که بر اسـالم  

اگر قرائت آخوندها از اسالم مطرح شود، :  دارید؟ با این وجود در روزنامه ها مى نویسند
صلى ( اما پیغمبر.  کفار زمان پیامبر هم از اسالم بیزار بودند!  دنیا از اسالم بیزار مى شود

حال، آقـایـان بـر        .  اجازه نداشت، به خواسته هاى کفّار تمایل پیدا کند)  اهللا علیه وآله
اسالم منت مى گذارند، که ما قرآن را تغییر داده و اسالم را به صورتى تعـریـف مـى      

او حقیقت را بیان ! خدا چه نیازى به پذیرش دیگران دارد؟. کنیم که مردم آن را بپذیرند
هر کس طالب حق است آن را مى پذیرد و هر کس طالب حق نیست، رد .  کرده است

ان تکفروا انتم « ، ) 20( »فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر«. یا قبول او اهمیتى ندارد
اگر تمام مـردم  :  خود او مى فرماید).  21( » و من فى االرض جمیعاً فان اهللا غنى حمید

.دین را انکار کرده و کفر بورزند، ما به ایمان آنها نیازى نداریم
خدا از سر لطف و کرم خود، این حقایق را بیان کرده است تا هر کس در جستـجـوى   

وگرنه خود او مى توانست دین را به گونه اى بیان کند که .  حقیقت است، آن را بپذیرد
دیگران هم آن را بپذیرند؛ خدا به کمک شما احتیاجى ندارد تا نقایصِ پندارى کار او را 
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اندیشه

مـشکل اسـت و حتـی       )  که در قرن بیستم آغاز شده است (ترجمه و تفسیر لفظ پست مدرن
هاي پست مدرن نیز در این اجمال ممکن بـه نظـر نمـی رسـد و           پرداختن کوتاه به اندیشه

اي از بـسط    لیکن باید توجه داشت که اوالً پست مدرن، مرحله .  طلبدتري میمجال گسترده
شود و  مدرنیته است، که با نفی تمام مبادي، غایات و مبانی و ارکان نظري مدرنیته آغاز می  

این بحران نه از . در اصل بحران فراگیر تمدن مدرن و خودآگاهی نسبت به این بحران است
هاي انحطاطی است که در دوران افول یک سیستم    هاي زایا، بلکه از نوع بحراننوع بحران

از همین  .  دهدمیرخ 
جهت اسـت کـه    

انگـاري  نیـست 
ــسامدرن را    پـ

» خـــود ویرانگـــر «
.اندنامیده

مـا هنـوز بـه      :  گوینـد ثانیاً آنها که مـی  
ایم پس به پست مدرن مدرنیته نرسیده

چه کارداریم، نه فقط خود را      
فارغ از تأثیر غرب کنونی و    

داننـد بلکـه گمـان      وضع فعلی آن مـی  
توان فارغ از آنچه در عالـم  کنند که میمی

●قسمت دوم-پیرامون نیهیلیسم ●

از آن زمان که بشر بـه سـاحت تفکـر مـدرن و            
است که انگار وارد شد، مثل انسانی را داشتهنیست

در حال سقوط به اعماق دره، براي نجـات جـان         
است، و او ي خشکی متوسل شدهخود به هر شاخه

را به ساختن بهشتی زمینی امیدوار ساخته است و  
حال که بهشت زمینی براي او به دوزخـی مبـدل         

شـهر خـود سـر از       شده و در جـستجوي آرمـان   
شهر درآورده است، باز هـم در جـستجوي      ویران

هاي دروغین محل فراري به آغوش خرافه و عرفان
. استپناه برده

ي پیشین به بررسی نیهیلیسم در دوران   در شماره
در این شماره پـیرامون جریـان        . مدرن پرداختیم

ي آن  انگارانـه هاي نیـست  پست مدرن و ویژگی
.خواهیم پرداخت

■

شناسیسرویس غرب

اشاره
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اندیشه
19و 18گذرد، به تقلید از سیر تاریخ غربی در قرن می

اهمیت تلقی  آنان تفکر را امري سطحی و بی  . پرداخت
توانند هر چـه    پندارند که بدون تفکر می کنند و میمی

حال آنکه این تـصورات قـشري      .  بخواهند انجام دهند
.بنددها را بسوي ما میهمه راه

مدرن یک دوران نیست، حتی آن را یـک طـرح        پست
فلسفی خاص نباید دانست، وضعیت پست مدرن یـک     

مـدرن  اصوالً اقتضاي مدرنیته وجود پست. بحران است
اگر مدرنیته مدرن است، باید پـست مـدرن نیـز      .  است
در .  پست مدرنیته زمان پرسش از مدرنیته اسـت   .  باشد

هـاي پـست    مدرن با فلسفه  اینجا به جاي فلسفه پست
گیرد که در مدرن مواجهیم و این هم از آنجا نشأت می

این دوران زبان مشترك در بیـن اندیـشمندان وجـود          
توان به برخـی وجـوه      بنابراین تنها می . ندارد

ها پرداخـت و حتـی      مشترك پست مدرنیست
پرداختن اجمالی به آراء فیلسوفان این دوره به 

. صورت اجمال هم مقدور نیست
مدرن در دو طریق باید جست و جـو  راه پست

انگاري و یا   پناه گرفتن در ساحت نیست: شود
گریز و گـذر از نیـست انگـاري و گـشایش             

مدرن بیـشتر در همـان     راه پست.  هاي نوافق
در .  اسـت انگاري استمرار یافتـه   ساحت نیست 
مـدرن آشـکارا سوبژکتیویـسم      نیهیلیسم پـسا 

ــون          ــی چ ــدرن در آراي متفکران ــن م مارتی
و حتـی   میشل فوکـر، ژاك دریـدا،    ،هایدیگر

به نقد جدي   تئودور آدورنو و هربرت مارکوزه
که بازتاب اجتماعی این نفی    .  شودکشیده می

و »  اسکیزوفرنگی فرهنگـی  «گسترش نوعی 
تجزیه هویت است که بـر عمـق و شـدت          

مدرن »  اضطراب افسردگی«هاي واکنش
. )1(افزایـد هاي القیدانه مـی   و خشونت 

انگاري نافی هر  این نوع نیست
نوع نظام اخالقی، و فراتـر از    
آن هر بنیان، مبنا و امکـان     

شـناختی  تفکري یا معرفـت  
این نگـرش باعـث     .  است

ــرج و        ــرج و م ایجــاد ه
بحران گسترده اخالقـی     
است که نمـادي از یـک     
انحطاط بوده و فاقـد هـر    

انداز ایجابی است نوع چشم
آلود، سیاه و و لذا شدیداً یأس

.انگار استپوچ
ــن     ــستی ای ــات نیهیلی ادبی
دوره بــه حــد افراطــی        

نویـسانی  آثار رمـان .  )2(مأیوس، وهم و بیمارصفت است
میـالن کونـدرا،    و برخی آثار    کافکا، آلبر کاموچون هم

نمودهـایی از   گابریل گارسیا مارکز و مارگریت دوراس  
این آثار اغلـب    .  انگار هستندآلود نیستاین ادبیات یأس

در عـصر   )3(نمایشگر بحرانی هستند که سوبژه مـدرن    
است انگاري پسامدرن بدان مبتال گردیده  سیطره نیست

هویـتی و فقـدان     اعتقـادي، بـی   که عمیقاً گرفتار بـی    
را هاست که این ویژگی بندي به اعتقادات و آرمانپاي

چنین .  کردپنهان می »  مخالفت با تعصب«تحت عنوان
ترین مراتب حیوانیت خود تنزل کـرده و       فردي به نازل

گرفتار احساس تنهایی ناشی از بیگـانگی بـا حقیقـت           
ترین حس رنـج و     آور تلخاین تنهایی رنج.  هستی است

هـا  هاي این داستانقهرمان.  آوردپوچی را به همراه می
حاصل و عقیمند و در این   اسیر یک چرخه بی
انگارانـه، از درون تحلیـل      دور باطـل نیـست   

در ایـن آثـار ادبـی       .  پاشندروند و فرو می می
فضایی گیج، مبهم و سـردرگم یـک جامعـه         

. شودانگار توصیف میپسامدرن نیست
:به این عبارات آلبرکامو توجه کنید

)4(.سرشت پوچی در آغاز است و در انتها

گویـد کـه    شعور نیز به طریقه خود به من می
)5(.این دنیا پوچ است

کشند زیـرا زنـدگی بـه زیـستنش        خود را می
.ارزدنمی

تیپ شخصیتی که در واپـسین دوران حیـات     
ــست          ــدرن و در دوره نی ــرب م ــاري غ انگ

ــست   ــر پ ــده  خودویرانگ ــدرن پدی ــده، م آم
. )6(اسـت »  انگـار شیزوفرن نیـست «شخصیت

انرژي معنوي این تیپ شخـصیتی در حـصار     
-مدل سکوالریستی زندگی و اقتـضائات نـازل آن    

گرایی، اصالت حیوانیـت، از خـود        غریزه
ــانگی و     ــصور     -...بیگ ــیر و مح اس

گــردد و صــبغه اي مــادي و        مــی
کند؛ که موجـب    حیوانی پیدا می 
انگیـز  هاي شگفتمسخ قابلیت

او در قلمرو سازندگی معنوي    
گردد؛ و به یـک انـرژي        می

ــضطرب ســــرگردان     مــ
گـردد و   پرخاشگر مبدل می  

تــدریجاً مــدار حرکــت ایــن     
اي ویرانگـر و    انرژي، صـبغه  

کند و حتی خودویرانگر پیدا می
به حرکت در مدار بیهودگـی،     

انگـار  ابتذال و یـأس پـوچ     
ــی ــردازدم ــدل   .  پ ــن م ای

مدرن یک دوران نیست، حتی آن را پست
یک طرح فلسفی خاص نبایـد دانسـت،     
. وضعیت پست مدرن یک بحران اسـت   

مـدرن  اصوالً اقتضاي مدرنیته وجود پست
اگر مدرنیته مدرن است، باید پست .  است

پست مدرنـیـتـه زمـان       .  مدرن نیز باشد
در اینجا به جاي .  پرسش از مدرنیته است

هاي پسـت    مدرن با فلسفهفلسفه پست
مدرن مواجهیم و این هم از آنجا نشـأت    

گیرد که در این دوران زبان مشترك در می
. بین اندیشمندان وجود ندارد
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در . کندشخصیتی، غیر اصیل بوده و شخص را از ماهیت و هویت خود تهی می
و »  منـش «ادامه به برخی از خصایص این شخصیت کـه بـه صـورت قالـب           

اسـت  انگار غربی درآمده  اجتماعی حاکم بر جوامع نیست-تیپولوژي روانشناختی
.پردازیممی

و مستمر است که بیشتر خود » افسردگی منتشر«اي این شخصیت گرفتار گونه
گرایی قدسی و بسط بیهودگی و رنج  را در از توان افتادنِ انرژيِ معنوي و کمال

اي این حس بیهودگـی باعـث گونـه        .  دهدمعنایی زندگی نشان میناشی از بی
.ناخشنودي مداوم توأم با نارضایتی است

آرمـانگراي وحـدت بخـش،      »  خـود معنـوي   «از بین رفتن یک مرکزیـت یـا      
این انشقاق درونی  .  سازدمنش شخص را فراهم میهاي انشقاق و تجزیهزمینه

اي گسست بین عواطف و عقالنیت شخص گردیـده  موجب بسط تدریجی گونه
آورد کـه حـتی در برابـر         و نحوي روند عاطفی مسخ شده و منفعل پدیـد مـی    

البته . زده داردترین فجایع و جنایات نیز حالتی خنثی و بهتبزرگترین و هولناك
ها مبتنی بر بمباران اطالعاتی گـسترده مخاطبـان نقـش بـسیار        رویکرد رسانه

.مهمی در ایجاد این وضع تخدیرآلود دارد
گرایی محوري و فقدان روح حماسه و ایثار، روزمرگی، غریزهمایگی، معاشمیان

بـازي، ابتـذال و     طلبی توأم بـا کـم حوصـلگی و هـوس          صرف به همراه لذت
گرایی مادي و ناسوتی صرف از دیگر خصایص ایـن تیـپ شخـصیتی          سطحی

چنین شخصیتی فاقد سرور و انبساط روحانی و شادي مستمر و بـا دوام        .  است
ها مبتـذل   اي از سرخوشیبرد به مجموعهگردیده و به دلیل رنج عمیقی که می

معنایی و سرخوردگی و ناامیدي افزایش   در چنین وضعیتی حس بی.  بردپناه می
کنـد و دائمـاً از      او اگرچه نیاز بسیاري به مهـرورزي حـس مـی      . یابدبسیار می

گرایانـه  هـاي کمـال   گوید اما به دلیل مسخ شدن ظرفیـت  سخن می» عشق«
قدسی و اضطرابی که همیشه به آن مبتالست ظرفیت مهرورزي مسئوالنه را از 

از . هاي سادستیک استکه پیامدهاي قریب آن افزایش خشونت. دهددست می
گر و کاهش توجه به ناخودآگاه ملکوتی باعث گرا و هدایتبین رفتن خود آرمان

شود کـه توانایـی     ورزي در او می  آشفتگی ذهن و کاهش و حتی فقدان اندیشه
کند و سبب تعطیلـی     گیري از یک نظام فکري را از او سلب میساختن یا بهره

این همه ناشـی   .  گرددتفکر و خاموشی خرد در معناي عقل فطري و باطنی می
در ایـن مرحلــه،    .  خـود ویرانگــر پـسامدرن اســت     )7(انگــارياز بـسط نیـست    

رفته و با انکار سـوژه     ترین مراحل پیشانگاري اومانیستی مدرن تا نهایینیست
-در این دوران صور تفکر اخالقـی  .  پردازدانگاري به نفی خود میمدرن، نیست

و هر نوع بنیان براي تفکر مورد انکـار     -سنتی، لیبرال و یا سوسیالسیتی مدرن
مایه غریـزي را تحـت      انگاري این دوره نحوي منش میان نیست. گیردقرار می

.کندترویج می» شهروند متعارف«لواي
. انـد در این میان کسانی پس از خوداگاهی از بحران، سعی در عبور از ان نموده

نیچه اگـر چـه نقـاد تمـدن          .  نیچه و هایدیگر در میان فیلسوفان از این قبیلند  
مسیحی است، اما به سر منشأ متافیزیـک غربـی در          -سقراطی

و از این رو خـود       .   استیونان ماقبل سقراط همچنان دل بسته
نیـــز 

مـدرن  شاید بتوان گفت اندیشه پست   . انگاري استگرفتار نیست
.  او بنیاد نهاد

اندیشه

تیپ شخصیتی که در واپسین دوران حـیـات   
انـگـاري   غرب مدرن و در دوره نـیـسـت       

آمـده،  مـدرن پـدیـده     خودویرانگر پسـت 
.است» انگارشیزوفرن نیست«شخصیت

انرژي معنوي این تیپ شخصیتی در حصـار    
مدل سکوالریستی زندگی و اقتضائات نـازل  

گرایی، اصالت حیوانیت، از خـود      غریزه-آن
گـردد و    اسیر و محصور می-... بیگانگی و 

.کندصبغه اي مادي و حیوانی پیدا می
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گـذارد و شـاید     هایدیگر پا را کمی فراتر مـی 
هایدیگـر  .  بتوان او را به ساحتی دیگر دانست  

عالوه بر خودآگاهی بر بحران مدرنته و نقـد        
آن ، چاره رهایی این بحران را تفکـر دربـاره     

لیکن هایدگر  )8(.داندوجود به جاي موجود می
. دانـد هم چاره را در تفکر مغرب زمیـن مـی        

افکار هیدیگر بـا تمـایزات قابـل تـأملی بـا             
او معتقـد   .  مـدرن دارد  دیگران متفکران پست

است آرزوها و اغراض آدمی مانند فلسفه قادر  
واسطه در وضع کنونـی جهـان     به تغییري بی

توانـد مـا را     نیست و تنها خدایی است که می
تنها مفر ما ایـن اسـت کـه در       .  نجات بخشد

تفکر و شاعري آمادگی را براي خدا یا بـراي     
بـه اعتقـاد    .  غیاب خـدا در افـول برانگـیزیم        

هیدیگر اگر تغیـیري در جهـان بخواهـد رخ          
دهد، نظام گشتگی تکنیک از همان جایگـاه       

اي کـه منـشاً تکنیـک مـدرن اسـت            جهانی
توانــد صــورت بگــیرد و ایــن کــه ایــن        مــی

بازگردانی از طریق اقتبـاس ذن بودیـسم یـا       
. توانـد میـسر گـردد     دیگر تجارب شرقی نمی

هاي تفکر اروپایی و بازاندیـشی آنهـا         براي تغییر تفکر، غربیان به کمک سنت 
تواند دگرگـون سـازدکه از همـان منـشأ و            تفکر را فقط تفکري می.  نیازمندند

گـردد و بـه     خمیره باشد و در همین نقطه جهان تکنیک به اصل خویش بازمی
. گردد نه اینکه از بین برده شود و باز نه فقط توسط آدمی رفع میهگلیمعناي 

رنـه گنـون و تیتـوس       ،  هانري کربناز این نظر گاه با اندیشه کسانی همچون 
که تغییر عالم غربی را به حکمت اشراقی و عرفان هند و ایـران     ...  و بوکهارت 

.    گذارند؛ تفاوت داردوامی
به هر حال غرب در این برهوت سرگشتگی خویش به جاي رجوع به شـریعت       

است و در جست و جـوي آب بـه عطـشی          اي دیگر نهادهراههناب، پاي در بی
هاي سکوالر و است، و براي حل بحران خویش به عرفانمضاعف مبتال گردیده

هاي شرقی کـه اغلـب      رواج بودیسم و برخی عرفان .  )9(خرافه روي آورده است

گریز هستند از اینجا   ستیز و یا شریعتشریعت
گویا  انحطاط بشر غربی و      .  نشأت می گیرید

حیرانی او در منزل عقل منقطع از وحی آلوده   
پایـانی نیـست و گمگـشته       )10(به نفـسانیت  

.جویدآسمانی خود را در زمین می
مدرن را  بررسی افکار متفکران شاخص پست  

.سپاریمبه مجالی دیگر می
کندو کاو و شرح اوضاع و احـوال اجتماعـی          
ایران در قبال تمدن مدرن، نیازمنـد بررسـی        
نسبت متفکـران ایرانـی بـا اندیـشه غربـی،            
مدرنیزاسیون، سنت و مدرنیته، فلسفه معاصـر  

است که در آینده نزدیـک بـه آن         ...  ایران و 
ــان      .  خــواهیم پرداخــت   ــر آن جری ــالوه ب ع

نیهیلیسم در ایران و چاره این بحران را شرح    
. خواهیم داد

■
:نوشتپی

وضعیت کنونی جوامع غربـی مـشحون از      .  1
هـاي سادسـتیک اسـت و بـه          این خـشونت  

ــراي خــشونت      ــارتی خــشونت ب کــه در  .  عب
.شودهاي غربی نیز به وضوح مشاهده میرسانه

.معناانگار و یا بیادبیات ابسورد؛ محال. 2
از همیـن قلـم ذیـل واژه         .  5حضور شماره   /  ظهور تمدن مدرن : به.نگاه ك. 3

.سوبژکتیویسم
.60افسانه سیزف ص . 4
.69همان ص . 5
.متفاوت است» شیزوفرنی«این تعریف با تعریف بالینی . 6
.روح سیر تاریخی غرب. 7
■

V.nasirikia@gmail.com

اندیشه

در این میان کسانی پس از خوداگـاهی از   
. انـد بحران، سعی در عبـور از ان نمـوده     

نیچه و هایدیگر در میان فیلسوفان از این  
-نیچه اگر چه نقاد تمدن سقراطی  .  قبیلند

مسیحی است، اما به سر منشأ متافیزیک    
غربی در یونان ماقبل سقراط همچنان دل  

و از این رو خود نـیز گرفتـار      .  استبسته
شـاید بتـوان گفـت      .  انگاري است نیست

.  مدرن او بنیاد نهاداندیشه پست
گذارد و شاید هایدیگر پا را کمی فراتر می

. بتوان او را به ساحتی دیـگـر دانسـت       
هایدیگر عالوه بر خودآگاهی بر بـحـران     
مدرنته و نقد آن ، چاره رهایی این بحران 
را تفکر درباره وجود به جـاي مـوجـود        

.داندمی
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طالب حق را حقیقت الزم است

پور
ود

حم
ن م

سا
اح

فرهنگ

1
جنگ هفتاد و دوملت همه را عذر بنه
چون ندیدند حقیقت، ره افسانه زدند

هم به حکم سنت هاي جاري در عالم و هم به تأیید مستندات تاریـخـی،   
هرجا که نور حقیقتی جلوه گر بوده، سایه هایی نیز وجود داشته انـد؛ کـه     

و ایـن تـمـام        . . .  وجود سایه به دلیل وجود مانعی در برابر نور می باشد 
.ماجرایی ست که می خواهم برایت بگویم

بسیار پیش آمده که براي خریدن یک محصول خاص به بازار رفته باشیـم  
ي در ایـن صـورت ادامـه         .  و بازار را اما مملو از محصوالت مشابه بیابیم

گردیم قدربازاررامیآن. داستان بسیار واضح است
و آن قدر در برابر اصرار و تعارفات و تبلـیـغـات    
فروشندگانِ چرب زبان مقاومت می کنیـم تـا     

و آن وقت است کـه    .  جنس اصلی را پیدا کنیم
جنس ناب را حتی به باالترین بهاي مـمـکـن      

و همه ي ما البته خـوب    .  خریداري می نماییم
.می دانیم که هر جنسی، بهایی درخور دارد

گرایش به مسائل معـنـوي و فـرامـادي، از           
اصیلترین و انکارناپذیرترین گرایش هاي فطري 

چه اینکه انسان حداقل در زیر فشار .  آدمی است
ي روزگار، به دنـبـال راهـی      مشکالت همیشه

براي رسیدن به آرامش می گردد؛ که هـرقـدر     
مشکل بزرگتر باشد، فشار روحی بیشتر است؛ و 

» پناهگاهـی مـعـنـوي      « هرقدر فشار روحی بیشتر باشد، احساس نیاز به 
یکی از اموري هم که در جهت رسیدن به این پناهـگـاه   .  بیشتر خواهد بود

.معنوي مورد توجه است، مسائل عرفانی می باشد
ي اخیر شاهد به وجودآمدن جریان هاي متنوع و مختلفـی بـا     اگرچه دهه

رویکرد را 2ي معنویت و عرفان بوده است، اما به طور کلی می توان داعیه
:در دسته بندي این جریان ها در نظر گرفت

رویکرد معنوي به دلیل سرخوردگی از نظام هاي عقالنی و معناسـتـیـز    .  1
عالم مدرن

عرفانی ناشی از تنبلی در واجبات شرعی و فرار از رویکرد معنوي و شبه.  2
قیود دینی

ي پرغصـه کـاري اسـت بـس           شرح این قصه
دردناك اما نه چندان سخت که در ادامه خواهـد  

.آمد

2
رویان سیاهي فلفل سیاه و خال مهدانه

!سوزند اما این کجا و آن کجا؟هر دو جان
» قرون وسطی« سال هاي پایانی دورانی که به 

معروف است، آغاز شورش مردمـانـی بـود کـه         
سالهاي سال در زیر چنگال خشـن کـلـیـسـاي        

چراکه ارباب کلیسـا،  .  کاتولیک زندگی می کردند
و برمبنـاي  » دین«ي خود را به نام ها ارادهسال

●عرفانی معاصرهاي شــبهدرنگی بر جریان●



1387ماه ، فروردین9سال دوم، شماره

19 ي دانشجویی ماهنامه

که هیچ گاه وحیانی نـبـوده     ( ي کتاب مقدس روح یهودي زده
ي از شـعلـه    .  ، بر سرنوشت مردم حاکم کرده بـود   ) است

اعتراضات به این وضعیت، آرام آرام آتشی فراگـیـر بـه      
. وجود آمد که منجر به بروز مدرنیته شد

مدرنیته با سرپیچی از ساحت معنوي عالم تالزم دارد   
و در واقع در مدرنیته این انسان است که بر مـقـدرات   

ي عالم، » مالک الرقاب« دنیا حاکم شده و در جایگاه 
ي خویش را مبناي هر امري قرار می دهد؛ کـه    اراده

. در مدرنیته، جاي خدا و انسان عوض شده است
در واقع انسان مدرن، سلطنت موهوم خویش را بـر      

ي عقل خودبنیاد منقطع از وحـی بـنـا        ي سلطهپایه
یکی اصالت یافـتـن   :  و این دو معنا دارد.  نموده است
ي حاکم بر عالم، و ي انسان به عنوان ارادهنفس اماره

دیگري اصالت یافتن قیاس و شناخت هاي تجربی به 
.عنوان معرفت حقیقی

این وضعیت با سرعتی غیرقابل تصور، نگاه ها را از     
هـم  تا آنجا که حتی مقوالت دینی را .  آسمان به زمین محدود ساخت

و انسـان    .  به زور، تفسیري مادي کرده و از حقیقت قدسی خود خالی نمـودنـد  
گرد بزرگ را البته در پشت نقاب دستاوردهاي تکـنـولـوژیـک     مدرن، این عقب

هـاي  پنهان ساخت و گرایش هاي روحانی خود را در البه الي پیـچ ومـهـره     
.ماشینیزم عالم مدرن سرکوب نمود

نیازها و گرایش هاي . اي جز بحران معنویت نبودنتیجه ي این روند البته نتیجه
ي انسان مدرن، اگرچه در قامت عرفان پست مدرن آشکار شد، اما سرکوب شده

. مشکل اصلی همچنان باقی بود
حقیقت آن است که مشکل اصلی انسان در جدایی و به فراموشی سپردن مبدأ 

مشکل اصلی او، دورماندن از ساحت وحی و تعالیـم  .  خویش بود و نه چیز دیگر
اما آدمی وقتی که درد خود را درنیابد، به جاي داروي شفابخش، بـه  .  دینی بود

اینجاست که می بینیم انسان مدرن براي تسکین دردهاي . سراغ مخدر می رود
هاي باستانـی و بـودیسـم و          ناشی از چنگال خشن مدرنیته به سراغ  عرفان

یعنی از   .  می رود»  ذن« و »  یوگا« هندوئیسم و سرخ پوستی و تعالیمی مثل 
) ناتورالیزم(گرایی افراطی به چاه طبیعت) راسیونالیزم(گرایی افراطی ي عقلچاله

شـیـطـان    « راه   تر می بینیم که قدم در کـوره     و در صورت امروزي.  می افتد
و »  مـدیـتـیـشـن     « (!)  و تکـنـیـک هـاي جـدیـد          »  کابالیزم« و »  پرستی

و این طبلی است که امروز تمامیت عالم مـدرن  .  گذاشته است»  ریلکسیشن« 
از سوپراستارهاي سینمایی و ورزشی گـرفـتـه تـا       .  بر آن می کوبد

.سیاست مداران و نخبگان دانشگاهی
واقعیت، همان است که در سراسر تاریخ به 

انتهاي جـاده ي افـراط،         :  چشم می خورد
در واقع انتخاب .  ي تفریط استسقوط در دره

توسط انسان مـدرن  »  عرفان منهاي شریعت« 
» مدرنیته« همان قدر شتاب زده بود که انتخاب 

.توسط انسان عصر موسوم به روشنگري
مدرن تنهـا ارزانـی     هاي معنویت پستالقصه، تحفه

مردمان غرب مدرن نشده است؛ که مشرقیان و بـه      

. انـد ویژه ساکنان شرق اسالمی نیز از آن بی نصیب نـمـانـده     
مند از معنویتی ناب اسـت کـه     هرچند؛ جهان اسالم بهره

برآمده از شریعتی جامع می باشد؛ اگرچه گاهی از آن     
آنـچـه   « فاصله گرفته و مصداق کسی شده است که 

.»خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد
گرایی جدید عالم مدرن بـه شـرق       اینکه چرا باطن

اسالمی راه پیدا کرده است، بیش از آنکه مـرهـون     
ي آن از سوي غربیان و بـه  زبان و شکل جدید ارائه

استقبال رفتن روشنفکران ما باشد، به فقدان زبانی نو 
. در بیان معارف ناب عرفان اسالمی بازمی گردد

حقیقتا ابتذال و فقر معنوي جریان هاي نـوظـهـور      
عرفانی را کسی درك می کند که از سرچشمـه ي    

.منابع عرفان ناب اسالمی حتی اندکی چشیده باشد

3
Wovoka!

یکی از جادوگران بزرگ دشت هاي مرکـزي  »  ووکا« سال پیش 120درست 
هنگامی که از این حالت بـیـرون آمـد،        .  آمریکا در خلسه اي عمیق فرو رفت

: خطاب به مریدان و پیروان خود چنین دستورالعملی عرفانی صادر کرد
خداي آسمان ها با من این چنین سخن گفت که به بومیان و سرخ پوستـان  « 

را بدون وقفه به رقص )  شبانه روز5حداکثر ( آمریکا بگوي تا دوره هایی کوتاه 
و پایکوبی بپردازند، آنگاه مردگان و ارواح به چهره و صورت جوانان بـه دنـیـا      

).1(»کنندي سفیدپوستان را از آمریکاي شمالی محو و نابود میبازگشته و همه
فام آمریکا همواره براي بیـرون رانـدن     بیش از یک قرن است که بومیان سرخ

آنـان  .  هاي انگلوساکسون، در رقص و پایکوبی به سر مـی بـرنـد     سفیدپوست
را در جایگاه مقدس قبـایـل   )  2(»پیوتیست«سالهاست که مراسم پر راز و رمز 

ي رعد، دعا و خود به جاي می آورند تا شاید در پک زدن به چپق مقدس، پرنده
این مراسم و آداب پر رمز و راز تاکنـون هـیـچ      .  نیایش مردم را پیش خدا ببرد

تـر  جـالـب  .  سفیدپوست انگلوساکسونی را از سرزمین آمریکا بیرون نرانده است
آنکه هیچ دولتی از دولت هاي ایاالت متحده، سیاستی علـیـه رقـص و آواز          

گویا هیچ خطري از .  ي سرخ پوستان اتخاذ نکرده استشکن و براندازانهدشمن
رقص و آواز و دود سرخ پوستان، متوجه کاخ سفید نیست و بلکه به عـکـس؛     
شاید براي آرام و مشغول نشئگی نگه داشتن نیروي خشـمـگـیـن سـاکـنـان          

.هاي تبعیدي سرخ پوستی، این آداب شبه عرفانی، فوق العاده به کار آیداردوگاه
این را گفتم تا بدانی که رویکرد جدي رسانه هاي دنیا به 
ویژه هالیوود براي ترویج و تبیین مکاتب 
نوظهور شرقی و غربی به ظاهر بی خطر، 

به راستی تجـلـیـل و      .  ریشه در کجا دارد
تقدیر و اهداي جوایز و مدال هاي جهـانـی   

از اوشـو  ( به صاحبان و مبلغان این اندیشه ها 
و دون خوان و پائولوکوئیلو گرفته تـا داالي      

نشان از چه اهداف پنهانی دارد؟ شـایـد       )  الما
ها چـنـیـن      عموسام در گوش رهبر سرخ پوست

همچنان برقص و آواز بخوان که !  ووکا« :  گویدمی

فرهنگ
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.»!ما بیداریم

4
از کرامات شیخ ما این بود

دچـار  ... ( قند را خـورد و     
!)هزارویک درد شد

اما قصه ي امـروز مـا         
و .  ي دیگري هم داردپرده

آن حکایت کسانی اسـت    
که در دیار آفتاب، فانـوس  
به جستجوي خـورشـیـد      

. برداشته اند
کسانی که راحت طلبی و   
فرار از قیـدهـا و حـدود        
شرعی از یـک طـرف و       
شهرت خواهی و شهـوت  

مداري از طرف دیگر، زمینـه را    
.براي اعتبارشان فراهم می کند

براي امروزي هاي سرزمین مان چه چیز از این بهتر که بتوانند همه چیز را بـا  
هـم نـمـاز      .  هم اباحه گري داشته باشند و هم عارف باشنـد .  هم داشته باشند

هم تقلید نکنند و هم با تکـرار اذکـار و اوراد و           .  نخوانند و هم عارف باشند
. اینجاست که اصل  ماجرا تو هستـی !  سماعی مستانه به حالتی معنوي فروروند

یعنی مهم این است که دستت در دست جناب قطب باشد تا به باالترین مراتب 
! معرفت دست یابی

مهم این است که تو از عهد مرید و مرادي ات با جناب پیر دست برنـداري؛ و    
چرا که به نَـفَـس   .  در این صورت با اذن جناب ایشان مجاز به هر کاري هستی

جناب ایشان از پوسته ي دین عبور کرده اي و     
!هسته اش را گاز می زنی

اینجاست که انتخاب  عرفانت متناسب با سبـک  
به اختـیـار خـودت      )  Life Style( زندگی ات 
عرفان سنتی همراه با می و مطرب و .  خواهد بود

ساقی و زلف یار و خانقاه، با طعم آبـگـوشـت و      
سماع و رقص عارفانه؛ یا عرفان روشـنـفـکـري     
همراه با آخرین روش هاي ریلکسیشن و کـتـاب   
هاي پائولوکوئیلو یا کافکا و صادق هدایـت، بـا     

.طعم پیتزا
تمام زحمتش یافتن پـیـري     ! جداً که حرف ندارد

صاحب النفس و مرشدي کامل الشهوه و مـرادي  
. طویل الریش است، که امروز کم هم نیستند

بی سوادش را هـم    .  باسوادش را بخواهی هست
. بخواهی هست

اگر باور نداري برو و از مریدان جـنـاب قـطـب       
!االقطاب کاظمینی بروجردي بپرس

5
فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید

شرمنده رهروي که عمل بر مجاز 
...کرد

براي آنان که حتـی ذره اي از        
سرچشمه ي عرفان ناب اسالمی 

کـه  .  چشیده اند، ماجرا فرق دارد  
اسالم مکتب جمع بین مـاده و      
معناست؛ به گونه اي که نه مـاده  
راهزن معنا شود و نه معنا مـانـع   

. ماده
اسالم مکتب تسلیم به حقیـقـت   

به هـمـیـن      .  قدسی عالم است
دلیل عرفان اسالمی حقـیـقـی    
چیزي نیست مگر بـنـدگـی و      
انجام وظیفه در قبال پـروردگـار   

حال ممکن است از ایـن    .  متعال
رهگذر براي بنده اي از بندگان خدا به واسطه ي شرایط و ظرفـیـت، حـاالت      

نه به گونه اي کـه      ( ویژه اي رخ دهد یا افق هاي جدید معرفتی گشوده شود 
و اگر انسانی از روي صدق و با نیت خـالـص     )  اساسا با آن مبنا در تضاد باشد

دست یابی به معرفت الهی پاي در میدان عمل بگذارد، هدایت الـهـی او را         
: پشتیبانی خواهد کرد

)3(»والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان اهللا لمع المحسنین«
اما در مقابل، عرفان هاي دروغین به مخدري شبیه هستند کـه بـراي چـنـد         

کن است اما سرانجام اثر آرام بخشی خود را صباحی آرامش بخش و دل خوش
دهد و آن وقت است که پیروان خوش باور، با حـقـیـقـت روبـرو        از دست می

. میگردند
اما در آن موقع آیا خواهند توانست که معـنـویـت    

ي خویش کنند و سر اطاعـت بـه     حقیقی را ملکه
ساحت حقیقت فرو آورند؟

■
:پی نوشت ها

جمعی از نویسندگان؛ جهان مذهبی؛ تـرجـمـه    .  1
.18دکتر گواهی؛ ص

پیوت ماده اي است به شدت مخدر که از گـل  .  2
. آیدهاي کوچک باالي کاکتوس سبز به دست می

ي سرخ پوستان این ماده را که حـالـت خـلـسـه       
شدیدي به دست می دهد، در مراسم عبادي خود 

.استفاده می کنند
69سوره عنکبوت؛ آیه . 3
■

E.mahmoodpur@gmail.com

فرهنگ
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فرهنگ

ي آنان، بسیار   یافتهبراي عارفان حقیقی که اولیاي حق هستند و اصحاب هدایت          
، نه تنها بدون    »عرفانی«و صفت   »  عرفان«غریب است که در این روزگار لفظ      

شوند، که اصالً اطالق این الفاظ         تناسب با معانی حقیقی آنها استعمال می         
به راستی  .  اصطالحاً بر اموري است که صراحتاً با کفر و بی دینی و الحاد مالزمند  

در میان این جماعت کسی نیست که حتی معناي عرفان را در فرهنگ لغات دیده 
اند به معناي بلندي دست یافته    (!)  و یا آنکه این جماعت از شدت عرفان         ...  باشد؟

ي لفظ عرفان براي داللت     رسد؟ اگر وضع اولیه   که عقل عرفاي حقیقی بدان نمی     
است، پس چه رخ داده که این لفظ در روزگار ما با هر             »  معرفت حق «بر معناي   

و این مجامع هنري لفظ     ... کفر و شرك و الحادي جمع می شود جز معرفت حق؟
مگر تو  «:  اش را گرفت و پرسید  عرفان را با معناي حقیقی آن به کار برد، باید یقه

هاي سال است که کسی لفظ عرفان       دانی دیگر سالاي که نمیاز پشت کوه آمده
. »برد؟را با این معنی به کار نمی

به راستی این کدام عرفان است که خروش سازهاي سنتی را بدان نسبت                    
هاي بصري وار و غمزهدهند؟ این کدام عرفان است که فقط با خرامیدنی کبکمی
توان به آن   می(!)  هاي روشنفکرمآبانه و مختصري ریاي خالصانه        و کرشمه (!)  

دست یافت، هر چند آدم شب را تا سحر، نه در محراب عبادت، که پاي بساط دود 
ها ي مرگ را هنگامی بگذارد که خروس      درپی بگذراند و کپه   هاي پی و دم و پیاله   

... گویند و بعد هم تا لنگ ظهر مثل دیو خرناسه بکشد وسبوح قدوس می
چه می گویم؟ این کدام عرفان است که نه تنها با کفر و شرك و الحاد جمع                     

گردد؟ شود که اصال با اعتقاد به خداوند و معاد باطل میمی
هاست و به مقتضاي این وارونگی، نه         این روزگار اصالً روزگار وارونگی انسان      

عجب اگر کلمات هم وارونه شوند و اصطالحاً بر مفاهیمی داللت کنند که متضاد         
لفظ عرفان را هم مثل بسیاري دیگر از الفاظ      ! و متناقض با معانی حقیقی آنهاست

ي ظاهري آن   از معنا تهی کردند و در پوسته       -...علم، آزادي، عقل، سیاست و    –
و چیزي نگذشت که    ...  هر آنچه خواستند ریختند و کسی هم نتوانست دم بر آورد          

دیدیم دجال به لباس حق در آمد و سامري خود را در پسِ نقاب موسی پنهان                   
و البته دامن کبریاي    .  ي شیطانی جمع شد   داشت و عرفان با جنون و فساد و فتنه        

ها، معارج  حق از این گَردها مبرا بود و عارفانی حقیقی در تنهایی و تاریکیِ حجره             
سلوك را با قدم صدق پیمودند و بار دیگر روح خدا از شمس وجود یک عارف                   

ي سامري باز   راستین تجلی یافت و بساط فرعون را درهم پیچید و نقاب از چهره            
هاي پاك، آسمان دنیا را      ي فطرت ي نورش در آینه    انعکاس اشعه ...  گرفت و 

هاي جهاد فی سبیل اهللا، مجالي       باران کرد و در مصاف با شیطان، جبهه        ستاره
اش را بدان   هایی شد که آبروي عرفان را بازخریدند و شأن حقیقی           تأللو انسان 
ي خویش خزیدند و میدان را      هاي دودآکنده عرفاي دروغین به سوراخ. بازگرداندند

به اهلش واگذاشتند و دیگر در طول هشت سال جنگ، سخنی از آنان و                      
. هایشان در میان نیامدپردازيها و شعبدهبافیدروغ

نخشکیده، بار دیگر   598اما چه شد که هنوز خون قربانی بر مسلخ قطعنامه             ...
به صدا در آمد و مارهاي هفت رنگ، سر از (!) ي نی عرفان هندي خروش عارفانه

هاي تئاتر و شعر و     کشان صحنه ساله درآوردند و خمیازه   هفت سوراخِ سبدهاي ده   
هاي هاي عارفانه انباشتند؟ چه شد که هنوز بسیجی       ادبیات ژورنالیستی را از رقص

العرفا پایین  هاي عشق بازنگشته و جام زهر از گلوي نازنین آن زین     عارف از جبهه
ي خویش بازگشت و    نرفته، بار دیگر لفظ عرفان به همان معناي فراموش شده           
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؟ ...هاي تل انبار شده باز شد ویک بار دیگر درِ باغ عرفان دروغین به روي عقده
ي صبر و قناعت و تقوا و       کسانی که بار هشت سال جنگ و ده سال انقالب را بر گرده     

هاي غربت حق پناه    آزرده به نخلستان  عشق و عرفان خویش کشیده بودند، الجرم دل       
هاي تنهایی زمزمه کردند و مالئک نیز با آنان          هاي خویش را در چاه    آوردند و راز دل   

ي سیدالعرفا و الشهدا، هزاروسیصدوپنجاه     صدا شدند؛ مالئکی که از شرمِ سر بریده       هم
زدگی همچون  چنین نشود وقتی غرب   و چرا این  .  اندسال است سر در گریبان نهفته      
هاي ما جاري است؟ وساوس شیطان، با خون در رگ

زدگان با آن مشخص    تسویل و تزویر از اصول خصایصی است که شیطان و شیطان            
پس عجیب نیست اگر عرفان که، بنا بر تعریف، ساحت مقدسی است که جز              .  شوندمی

اي شود که هر کس و ناکس، خود را بدان پذیرد، در این روزگار عرصهاهل دین را نمی
. ، صفتی که هر خزعبلی را بدان متصف دارند»عرفانی«منتسب دارد و 

: می گوید» ي کمیت و عالئم آخر الزمانسیطره«در کتاب » رنه گنون«
ي آخر سیر تکامل انحراف است، به عبارت        مرتبه...  »وارونگی«شاید بتوان گفت که     

آورد؛ در وضع کنونی امور هر      را با خود می   »  وارونگی«دیگر، انحراف تام دست آخر      
به آخرین حد رسیده است، لکن از هم اکنون در          »  وارونگی«توان گفت که    چند نمی 

عالئمی از آن   ...  رودبه شمار می  »  تقلید مضحک «یا  »  تزویر«ي اموري که    همه
ِ در حقیقت دقیقاً به همه    »  شیطانی«ي  کلمه...  کامالً نمایان است  

ساختن نظم است اطالق     اموري که شامل انکار و وارونه       
ترین تردید درست آن چیزي     شود و این بدون کم    می

است که ما آثار آن را در پیرامون خود مشاهده            
آیا عالم جدید در مجموع، انکار         .  می کنیم 

مطلق هر حقیقت سنّتی نیست؟ در عین          
حال، این روح انکار نیز به یک اعتبار و به          
حکم ضرورت روحی دروغین است؛ این       

ترین گونه نقاب حتی نامأنوس   روح همه 
چنانکه زند تا آن   آن را به چهره می      

هست شناخته نشود و حتی خود را            
عکسِ آنچه هست بنمایاند و درست در        

پیش »  تزویر«این حالت است که          
گویند آید؛ در اینجا یادآوري اینکه می       می
و » شیطان، بوزینه یا مقلد مضحک خداست«
کامالً »  آیدي روشنایی در می   به شکل فرشته  «

اصوالً مثل این است که، بگوییم که        .  بجاست
کند، ي خاص خود تقلید می    شیطان به شیوه  

یعنی هر چیز، حتی آن چیزي را که مایل           
است با آن به مقابله برخیزد طوري دگرگون        

کند که بتواند آن را به خدمت اهداف         و قلب می  
... خود در آورد

گردد و با   با این ترتیب، شیطان در برابر تمامی اموري که به ساحت قدس باز می                 
سازد و آن را در پسِ نقاب تزویر        روحانیت و عرفان سر و کار دارد، معادلی دروغین می         

آید اي نیز پدید می   پس در برابر نظام حقیقی عالم، دنیاي وارونه . داردو تقلید پنهان می
دارد و بر این اساس باید توقع داشت که در برابر            »  تناظر معکوس «که با نظام حق     

ي مظاهر حق، مظاهري شیطانی نیز به صورت وارونه و معکوس وجود داشته                همه
، دجال در برابر     ]السالمعلیه[ساحران در برابر انبیا، سامري در برابر موسی          :  باشد

، اسالم آمریکایی در برابر اسالم ناب محمدي               ]السالمعلیه[حضرت حجت     
و باألخره روحانیت و عرفانِ معکوس در برابر روحانیت و عرفان             ]  وآلهعلیهاهللاصلی[

. حقیقی
یابد و عارف حقیقی با فناکردن      عرفان حقیقی با وصول به حق و فناي در او تحقق می   

خودي است، که البته اهل     بیان این بی  » اناالحق«رسد و خودي میخود در خدا به بی
آید عرفان دروغین با تقرب به شیطان حاصل می       .  والیت، مأذون به افشاي آن نیستند     

خودي یا  سپارند و به نوعی بی    و اهل آن خود را یکسره به فتنه و سحر شیطان می             
یابند که در حقیقت جز اثبات نفس و استغراق و استهالك در روحانیت قالبی دست می

عارف حقیقی واله و شیداي     .  ترین مراتب نفس، که نفس اماره باشد، هیچ نیست        پایین
حق است و عارف دروغین مفتون شیطان؛ عارف حقیقی مست می اَلَست است و                   

هر دو، عقل از کف نهاده و بی اختیار            .  عارف دروغین مست می پلشت آب انگور        
اش را در ارادت حق فانی کرده است و عقلش را داده تا به جنون               هستند، اما اولی اراده

عشق رسد، و آن دیگري طوق ارادت شیطان بر گردن گرفته؛ او نیز به دیوانگی رسیده 
. زدگی استاست، اما دیوانگی اش نه جنون عشق که جن

خوانند، هیچ نیست جز سخت ترین مراتب        زدگان به نام عرفان می    آنچه که این جن   
اي که از انعکاس آمال موهوم    اغواي شیطان و سفري نفسانی تا آسمانِ دروغین وارونه

اینان مصداق اتَم این آیات هستند که . استي شیطان معنا گرفتهدر سرابِ سحر و فتنه
: آمده است» شعرا«ي در آخر سوره

. آیند؟ بر هر دروغ پرداز گناهکار        آیا خبرتان کنم که شیاطین بر که فرود می            «
و از شعرا جز    .  بافندتر دروغ می  سپارند، اما بیش  گوش به انباي غیب می     )  شیاطین(

نگري که چگونه در هر برهوتی       کنند، آیا نمی  اغواشدگان تبعیت نمی  
.»کنند؟گویند آنچه را که بدان عمل نمیسرگردانند و می
اي در کار باشد و مشیت الهی نیز با آنچه ما            اگر آینده 
نمایی و عارف–خواهیم همراه شود، این مبحث می

ترین مباحثی است   از اساسی –عرفان دروغین 
چنین که باید با فرصت بیشتر، و نه این           

مراد از  .  زده، مورد تحقیق قرار گیرد    شتاب
ي آنچه خواندید بیش تر      تقریر شتابزده 

ي عرفان  آن بود که تا هنوز رایحه        
جاي حقیقی شهداي راه حق از جاي        

هاي این دیار   شهرها و کوچه و خیابان     
رسد، این پرسش دردآمیخته   به مشام می
ها برسانیم که هنوز یاد آن        را به گوش  

ها نرفته و خون     کربالي پر بال از خاطره     
سرخ آن ذبح عظیم بر مقتل فناي فی اهللا            

ي سرباختگانی که    نخشکیده، در برابر همه     
اند و خون خود را، تا سرخویش را به بهاي معراج داده

باشند، در  ]  السالمعلیه[همسفر سیدالعرفا، حسین بن علی      
ي آن بسیجیانی که مالزم معراج عرفانی عشاق تا         پیش چشم همه  

ي حقیقی آن    اند و رموز عشق را از سرچشمه         المنتهی بوده سدره
آیا انصاف است که باز اجازه دهیم تا اولیاي شیطان با شیطنت، ساحت                ...  اندآموخته

ها و  گريمقدس عارف و عرفان را به لوث این خزعبالت دروغین و رجس آن فتنه                
ها بیاالیند؟ پرستینفس

ي دشوار جنگ است که پاکان را از آلودگان تمیز            به راستی اگر هشت سال تجربه      
بخشیده و راه عرفان حقیقی را که راه سیدالشهدا است، بر جهانیان روشن داشته، پس                

ها پرستیها و نفس  طلبیها و شهرت  فروشیاین کدام عرفان است که در این بازار جلوه
رود؟ از آن سخن می

خوش بود گــر محک تجربه آید به میـان 
روي شود هر که در او غش باشدتا سیه

■

فرهنگ



1387ماه ، فروردین9سال دوم، شماره

23 ي دانشجویی ماهنامه

یف
شر

ن 
هم

ب
اده

ز

هاي باطنی انسـان  گرایش چشمگیر جهان غرب به امور درونی و توانایی
و پیدایش صدها فرقه کوچک و بزرگ در این راستا، اندیشمندان غرب را 

دنیاي غـرب  .  رو ساخته استبا موضوعی بسیار مهم، جدید و فراگیر روبه
ها توجه به عقالنیت ابزاري محض، ابتهاجات مادي و زندگـی  پس از قرن

گرایی را در درون خویـش احسـاس     ماشینی اکنون موج بزرگی از باطن
حرکت این موج مـواج بـه     . کند که براي مهار آن، باید آن را بشناسدمی

سمت شرق اسالمی و ورود آن به کیان مسلمانان با بـازتـابـی بسـیـار        
گرایی  تعالیم باطن.  رو شده استچه در غرب رخ داده، روبهمتفاوت با آن

با اسـتـقـبـال     ...   و »  مدیتیشن« ، » یوگا« ، » ذن« قدیم و جدید همچون 
اکنون براي رفع ناهمـواري مـوجـود در راه          .  چندان گرم مواجه شدنه

اند تا بین عرفان اسالمی و تعالیم پذیرش این تعالیم، گروهی بر آن شده
گرایی امروز دنیاي غرب، سازشی پدید آورده و معجونی از این دو   باطن

فراهم کنند که به مذاق اغلب افراد خوش آید و سبب مقبولیت این تعالیم 
.شود

■

سرویس اندیشه و فرهنگ اسالمی

●گرایی جدیدنقدي بر تلفیق عرفان دینی با باطن●اشاره
توجهی به شأن، اختیار و حریت ذاتی آدمی و تنزیل او از مرتبت بلندش بـه    بی

مرتبه جانداري مجبور و مطیع در قرون وسطا، گروهی از اندیشمندان را بر آن   
) 1( ریزي کنند که اومانیزمداشت تا براي احیاي مقام انسان، نهضتی فکري پایه

.نام گرفت
مدت از سوي ارباب کلیساي کاتولیک مشـروعـیـت    جا که این تحقیر درازاز آن

یافته بود، این نهضت در گریز از دین رسمی جهان غرب جهت گرفـت و بـا       
هاي او، خدا را از محوریت حرکت ها و تواناییتوجهی افراطی به انسان و ارزش

جا که گـاه خـدا از       فردي و اجتماعی خارج و انسان را جایگزین آن کرد تا آن
و گـاه در    )  اومانیزم الحادي( هرگونه نقش و تأثیر در زندگی و فکر انسان، نفی 

چه در تمام اشـکـال     ؛ ولی آن) اومانیزم غیر الحادي( نقش دوم نگاه داشته شد 
اومانیزم مشهود بود، قرار گرفتن انسان در نقش اول هـر حـرکـت فـردي و           
.اجتماعی به عنوان محور اصیل و بلکه یکتا معیار سنجش و ارزیابی حرکت بود

)2(
مهري به دیـانـت   ها و بیبا قرار گرفتن انسان در محور ارزشمندي همه حرکت

گرایی، التذاذ و ابتهاجات مادي بر بشر گشوده شد و کامـیـابـی    رسمی، باب دنیا
هاي او قرار گرفت، ترین انگیزههاي اساسی و بلکه اساسیمادي در ردیف انگیزه

اعـتـنـایـی     و اخالق با بی)  االهیات( انتزاعی و دینی همچون مابعدالطبیعه علوم
اندیشی در حوزه علوم رواج یافت و رو شد و به جاي آن، گرایش به تجربتروبه

آموخت، مورد عالقه، بررسی و رشد قرار برداري از دنیا را میچه بهرهاز علوم، آن

فرهنگ

...کجا و آن کجااما این



1387ماه ، فروردین9سال دوم، شماره

ي دانشجوییماهنامه24

جا که نام علم نیز از غیر آن سـلـب     گرفت، تا آن
.شد

شاید بسیاري از ابعاد این تحول بـزرگ دنـیـاي      
) Nietzsche( غرب را بتوان در نامی که نیچه 

دریـافـت؛   »  وقتی خدا مرد« بر کتاب خود گذارد، 
ها از آسمان به زمین برگشت و زیرا در غرب، نگاه

همه چیز زمینی شد؛ حتی تالشی جدي بر تفاسیر 
عشـق  .  زمینی از مقوالت دینی صورت گـرفـت    

هاي زمینـی  مقدس االهی رنگ باخت و به عشق
جا که امکـان  تبدیل شد و مقوالت دینی نیز تا آن

البـتـه جـاي      .  شدداشت، با چنین تأویلی عرضه
تردید ندارد که با کنار رفتن خرافات مسیحیت و   
گشوده شدن فضا براي اندیشیدن، علوم رشد کرد، 
صنعت جان گرفت و تکنولوژي تولد یافت؛ ولـی    

مندي مادي انسان بود این شکوفایی بر پایه بهره
ایـن  .  کردو او را به موجودي صرفاً لذتجو تبدیل 

عاطفـی  –که روابط روحی سیر ادامه یافت تا این
انسان در مقیاسی وسـیـع، جـاي خـود را بـه              

هاي صرفاً ماشینی جامعه غرب داد و عصر ارتباط
.ماشینیزم را به بار نشاند

کاهش توجه به روابط فرامادي و مسخ شدن در   
دهنده زندگی ماشینی، احساس مبهم کمبودي آزار

را در انسان این دوره پدید آورد که براي رفع آن، 
چه بیشتر به دنیا روي آورد، کمتر نتیجه گرفت هر

فردي و اجتـمـاعـی    هاي بزرگ که ماهیت کمبودش را در تحمل دردها و بحرانتا آن
مدرنیته گام شناخت؛ پس دیگر تاب نیاورد و آگاهانه بر مدرنیته شورید و به فضاي پسا

اي که از آن گریخته بود، بازگشت تا با عقل مـدرن و    به عبارت دیگر به گذشته.  نهاد
الـبـتـه ایـن       .  رشد یافته خویش به انتخاب معقول مایحتاجش از سنن گذشته بپردازد

شدن و رهیدن از زندگی مدرن نبود، بلـکـه تـوجـهـی بـه           بازگشت به معناي سنتی
مدرن بود؛ همانند همان توجـهـی   هاي عصرهاي پیشین براي جبران کاستیسنت

هاي آغازین براي احیاي مقام انسان بـه دانـش و ارزش         که اومانیست
گذشتگان شعر و ادب و هنر یونان کردند و این امر سرآغـازي  

گیر دنیاي غرب به مسائل باطـنـی   براي توجه همه
.بود

چه با توجه صـرف  انسان مدرن دریافت که اگر
به عقل و استفاده ابزاري از آن، جهـان را    

هـاي  متحول ساخت و به تـکـنـولـوژي    
انگیزي دست یافـت،  آور و اعجابحیرت

–ولی پاسخی براي نیازهـاي روحـی       
ها از آن غـافـل     روانی خویش که مدت

بود، نیافت؛ پس عزم خود را جزم کرد و 
به دنیاي باطن خویش گام نهاد و بـه      

امـا  ).  3( آوردمسائلی از این قـمـاش رو      
اي باوري ویژهها با خودگونه که قرنهمان

با عنوان اومانیزم تربیت یافته و شـالـوده       
دنیاي مدرن را بر این تفکر بنیان نهاده بـود،  

وجوي داروي درد   فرض به جستبا این پیش
خویش در سنت گذشتگان پرداخت و چیـزي  

را طلبید که با محوریت انسان منافات نداشـتـه   

باشد و از بازگشت خدا و دین به جایگاه محوریت 
حیات ممانعت کرد و درست به همین علّت اسـت  
که در خمیرمایه تعالیم باطنی امروز دنیاي غـرب،  

هـاي ادیـان االهـی دیـده           اثر چندانی از آموزه
تعالیمی خالی از شرایع آسمانی و به ) ( 4( شود؛نمی

).عبارتی عرفان منهاي شریعت
گرایی جدید غرب بـه  اکنون باید به راهیابی باطن

.شرق عالم بویژه شرق اسالمی توجه کرد
گاه همچون جهـان  جا که دنیاي اسالم هیچاز آن

غرب از معنویت عمیق و نابی که در بطن خـود    
چه در   داشت، فاصله نگرفت، به بحرانی شبیه آن

گـرایـی   رو باطـن اینغرب رخ داد، مبتال نشد؛ از
العملی ویژه در شرق اسالمی جدید غرب با عکس

جهان اسالم، مهد عرفانی عمیـق و    .  رو شدروبه
جایگاه عارفان بزرگی بود که تعالیم جدید غـرب    

چه پیشرفت نسبـی  اگر.  آورددر برابر آن تاب نمی
این آیین در بین مسلمانان، مرهون زبان جدید آن 
و فقدان زبان نو در معارف عرفانی خـودي بـود،     
ولی آشنایی دانشمندان و فرهیختگان مسلمان بـا  
عرفان و معنویت اسالم، راه را بر پـذیـرش ایـن      
آیین جدید بست؛ همچنین از سویـی تـعـالـیـم        
عمومی معارف معنوي دینی هـم راه را بـراي         

جـا  در این.  پذیرش عمومی این آیین ناهموار کرد
بود که استراتژي جدیدي براي ایجاد اقبـال بـه     

هاي معنوي گرایی جدید به کار بسته شد و آن، تلفیقی از این آیین با برخی آموزهباطن
گرایی جدید غـرب  توان باطناکنون پرسش آن است که آیا می.  روحانی دینی است–

هاي عرفان دینی در هم آمیخت و به تلفیقـی قـابـل قـبـول و شـکـل                را با آموزه
اي از عرفان و معنویت دست یافت، آیا عرفان دینی قابلیت پذیرش و هضم یافتهکمال

را دارد؟ …و » ریلکسیشن«، »مدیتیشن«، »یوگا«، »ذن«تعالیمی همچون 
چه نقش هایی از این دست، الزم است به آنبراي پاسخ به پرسش

عـرفـان   .  محوري در عرفان و معنویت اسالمی دارد، توجه شود
داند و براي وصول به اسالمی معرفت خدا را مقصود خویش می

کند که از آن به سیر هایی میآن، راهی ترسیم کرده و توصیه
هاي راه را در گاه که یافتهکنند و آنو منازل سلوك یاد می

هایی درآورده و به آن ساختاري شبیه به قالب گزاره
دهد، موضوع خـود را ذات      ساختار علوم می

خداوند معرفی کرده و به تبع آن از اسمـاء  
و صفات و کیفیت تجلیات ذات و اسـمـا     

.کندبحث می
هاي عملـی و    اکنون با نگاهی به آموزه

توان بـخـوبـی      هاي نظري آن میگزاره
دریافت که عرفان اسالمی ماهیتی خـدا    
محور دارد؛ به این معنا که خداوند را یگانه 

ها موجود حقیقی و مطلوب و مقصود حرکت
دانسته و هر چه غیر از او را تجلی و اعتبـار  

داند و در بین همه تجلیات، انسـان را    او می
مظهر همه اسماء و صفات دانسته و برتریـن  

هم از ایـن    .  کندتجلی حضرت حق معرفی می
رو است که آدمی را الیق خالفت االهی دانسته و 

کاهش توجه به روابط فرامادي و مسـخ    
شدن در زندگی ماشینی، احساس مبهـم  

دهنده را در انسان این دوره   کمبودي آزار
چه بیشتـر  پدید آورد که براي رفع آن، هر

به دنیا روي آورد، کمتر نتیجه گرفت؛ تـا    
که ماهیت کمبودش را در تحمل دردها آن

فردي و اجـتـمـاعـی     هاي بزرگ و بحران
شناخت؛ پس دیگر تاب نیاورد و آگاهانـه  

مدرنیته بر مدرنیته شورید و به فضاي پسا
اي که به عبارت دیگر به گذشته.  گام نهاد

از آن گریخته بود، بازگشت تا بـا عـقـل      
ي خویش به انتـخـاب   مدرن و رشد یافته

معقول مایحتاجش از سـنـن گـذشـتـه        
البته این بازگشت به مـعـنـاي      .  بپردازد
شدن و رهیدن از زندگی مدرن نبود، سنتی

هاي پیشین بـراي    بلکه توجهی به سنت
مدرن بود؛ هاي عصرجبران کاستی

فرهنگ
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شایسته مـقـام والیـت        
داند؛ ولی این قابلیت می

از دیدگاه عـارفـان در     
کند که انسانی بروز می

بنده و سرسپرده محض 
عـرفـان   .  خداوند شـود 

اسالمی کمال آدمی را   
در حرکت پیوستـه بـه     
سوي بندگی مـحـض     

بیـنـد و ایـن        خدا می
بندگی هم فقط در سایه 
محبتی تام به خداوند و 
خالی ساختن قـلـب از     

.آیدخویش پدید میحب
سالک راه معرفت بایـد  

اي از آغاز بکوشد انگیزه
خداوندي در دل     جز حب
رسیدن به بهشت، گریز از دوزخ، دستیابی به مراتب و مقامات واالي   .  نپروراند

کدام نباید غرض از سلوك قرار گیـرد؛  عادت، هیچمقربان، توانایی بر کرامات و خوارق
بلکه فقط بندگی است که انگیزه سالک راستین است و تا دستیابی و حصولش، انگیزه 

:گویند به ابوسعیدابوالخیر گفتند. ماندسالک می
اي بـر روي آب        وزغی و صعوه!  سهل است:  گفت!  رودکس بر روي آب میفالن« 

: گفتنـد .  زغنی و مگسی در هوا بپرد:  گفت!  پردکس در هوا میگفتند که فالن.  رودمی
شیطان نیز در یـک    :  شیخ گفت.  رودکس در یک لحظه از شهري به شهري میفالن

مرد آن بـود    .  شود، این چنین چیزها را بس قیمتی نیستنفس از مشرق به مغرب می
آمیزد و ستد کند و با خلق درکه در میان خلق بنشیند و برخیزد و بخسبد و با خلق دادو

.)215، ص 1361منور، محمد بن(» .یک لحظه از خداي غافل نباشد
ابوسعید بارها در رخدادهاي گوناگون به این مهم اشاره کرد که سالک واقعی آن است 

خدا را بخواهد و فقط در اندیشه بنـدگـی او     .  که به خود نیندیشد و براي خود نخواهد
: اندکه آوردهباشد؛ چنان

رفـت،  شیخ ما قدس اهللا روحه العزیز به راهی می
ماري عظیم بیامد و خویشتن را در پـاي شـیـخ        

در خدمت شیـخ  .  نمودمالید و به وي تقرب میمی
. کـرد درویشی حاضر بود، از آن حالت تعجب می

این مار به سالم مـا آمـده     :  شیخ درویش را گفت
است، تو خواهی که تو را هم چنین باشـد؟ مـرد     

هرگز تو را این نبـاشـد،   :  شیخ گفت.  خواهم:  گفت
.)291همان، ص (خواهی چون می

کنـد،  این اتفاق، حقیقت باشد یا افسانه، فرقی نمی
پیام ابوسعید مهم است که سالک نباید براي خود 

او باید . بخواهد، بلکه باید خود را براي خدا بخواهد
جا پیش رود که خود را در برابر خدا، هیچ انگارد و به عبارت بهتر، خود را نبیند و تا آن

: گونه که او گفتنیابد، همان
گشتیم و این حدیث سر بر پی ما نهاده بود و مـا خـداي را           ها هر جایی میوقت« 

بودي که بازیافتیم و بودي که بازنیافتیم و اکنون چنان .  جستیم در کوه و در بیابانمی
ایم و آن صفت او بود و ما نبودیم، او   یابیم که همه او ماندهایم که خود را باز نمیشده

توانیم که باشیم خواهد بود و ما نخواهیم بود و اکنون یک دم زدن به خودي خود نمی
کسی که او را چیزي نبود و نـامـی       .  و ما را دعوي مشاهده و تصوف و زاهدي نرسد

.)312همان، ص (» .توان نهاد؟ این خود محال باشد و روا نبودنباشد، او را نامی

عارفان راستین مـا، خـود را         
دیدند و شـأنـی     چیزي نمی

براي خود باور نداشتند تـا    
ادعاي زهد، تصوف، شهود 

کنند و این حقیقـت  …و
بحق در رفتارشان مشهود 

:اندحکایت کرده. بود
حمدان خواجه امام مظفّر« 

در نوقان یک روز گفت که 
کار ما با شیخ بـوسـعـیـد،       
همچنان است که پـیـمـانـه     

یک دانه شیخ بوسعیـد  .  رزنا
مریـدي  .  است و باقی منم

جـا  از آن شیخ بوسعید آن  
حاضر بود، چون آن را شنید 
از سرِ گرمی برخـاسـت و     

افزار کرد و پیش شیخ پاي
چه از خواجه امام مظفّر شنیده بود با شیخ آمد و آن

برو و با خواجه امام مظفّر بگوي که آن یک دانه هم تویی، ما هیچ :  شیخ گفت.  بگفت
.) 208همان، ص (» .چیز نیستیم

آن تو، تو را و آن ما نیز تو را
.)82همان، ص (با ما بنگوي کی خصومت ز چرا؟ 

:گفتو هم او بود که می
: گفتیم. بدانید که ما شما را به خود دعوت نکردیم، شما را به نیستی شما دعوت کردیم

)349همان، ص . (هست او بس است، شما را براي نیستی آفریده است
مباالتـی مـقـتـضـاي        بی.  اما بندگی هم نزد عارفان در گرو شریعتمداري انسان است

عمل به شریعت در نسبت با روح بندگی، هـم    .  سرکشی و گسستن طوق بندگی است
نقش علّی دارد و هم نقش عالمی؛ زیرا عمل به فرمان است که سبب پیدایـش روح    

. اي بر وجود روح بندگی در آدمی استشود و باز همین عمل است که نشانهبندگی می
عارفان مسلمان عمل به شریعت را براي وصـول  
به حقیقت ضروري دانسته و متخلّف را از حقیقت 

.دانندمحروم می
:گویدابن عربی می

ما نال من جعل الشریعه جانبا
1271عـربـی،     ابـن ( شیئاً و لو بلغ السماء مناره 

.)16ق، ص .هـ
هر که از شریعت فاصله گیرد، اگر تا آسمان هـم  

.شودبرسد، به چیزي از حقیقت نایل نمی
:گویدو هم او می

بختان و اي روشن و رهگذر نیکشریعت، جاده« 
هر که از این مسیـر رفـت،     .  راه خوشبختی است

.)69، ص 3تا، جعربی، بیابن(» .نجات یافت و هر که رهایش کرد، نابود شد
اکنون که به اجمال معیار، انگیزه و روش صحیح سلوك در عرفان اسالمی معلوم شد، 

توان تلفیقی قابل قبول هاي پیشین فراهم است که آیا میزمینه براي پاسخ به پرسش
گرایی امروز با عرفان اسالمی پدید آورد یا خیر؟ پاسخ به این پرسـش  بین تعالیم باطن

:از چند جهت ممکن است
محور دارد و تعالیم باطنی امروز در دنیاي غرب، حقیقتی عرفان اسالمی ماهیت خدا.  1

. تـوان جـمـع کـرد        محور دارند و پر واضح است که بین دو ماهیت متضاد نمیانسان
ها و   اومانیزم غرب، حتی در قالب معتدل دینی، توجهی اصیل به انسان داشته و داشته

گرایی جدید غرب را بـا  توان باطنآیا می
هاي عرفان دینی در هم آمیخت و به آموزه

اي از یافتهتلفیقی قابل قبول و شکل کمال
عرفان و معنویت دست یافت، آیا عرفـان  
دینی قابلیت پذیرش و هضم تعالـیـمـی    

، » مدیتـیـشـن   « ، » یوگا« ، » ذن« همچون 
را دارد؟…و » ریلکسیشن«

فرهنگ
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حـال  .  دهدنظر و مقصود حرکت قرار میهاي او را ملحوظ توانایی
آن که در عرفان اسالمی، کماالت، همه از آن خدایـنـد و افـراد        

. رونـد صاحب کمال نیز فقط آینه کماالت االهی به شـمـار مـی     
رساند؛ کوشش انسان در مسیر سلوك، او را به دارایی و توانایی نمی

گاه خود را عارف واقعی هیچ.  سازدبلکه او را به فقر خویش بینا می
او بر این باور است که چیـزي  .  صاحب کمالی ندیده و نخواهد دید

نیست و نخواهد شد؛ بلکه دیگران هستند که در او کماالت االهی 
شدن چشم دلش بر همیـن  سلوك او هم براي باز.  را خواهند یافت

گویند ابراهیم ینال، برادر طغرل، براي احترام به . حقیقت بوده است
:شیخ به او رخصت داد و گفت. نزدیک شیخ ابوسعید آمد

کند، قالب ما قبله تـقـرب   )  خدا( هر که بر ما سالم کند، از بهر او 
مـنـور،   بنمحمد.( خلقست و الّا مقصود حقّست جلّ و جالله و ما خود در میان نیستیم

.)247، ص 1361
: فرمایدکریم میخداوند تبارك و تعالی در قرآن

.)65): 10(یونس (» جمیعاًللَّهالْعزَّةَإِنَّ«
.همانا همه عزّت براي خدا است

»ولَّهزَّةُلالْعوهولرَسلنینوؤْملْم8): 63(منافقون (» .ل (.
.اش و براي اهل ایمان استو عزّت براي خدا و براي فرستاده

انتساب تمام عزت به خدا در آیه نخست و انتساب عزت به خدا و پیامبر و اهل ایمـان  
در آیه دوم گویاي آن است که این کمال فقط از آن خدا است و عزت منـسـوب بـه      

. پیامبر واهل ایمان، چیزي جز همان عزت االهی نیست
با توجه به مطلب نخست، تنها مقصود صحیـح  .  2

از حرکت در عرفان اسالمی، بندگـی پـروردگـار      
که انگیزه سالک از حرکت، بایـد  این معنااست؛ به

براي او « ، » براي او زیستن« ، » براي خدا بودن« 
که باشد؛ چنان» براي او مردن«و » حرکت کردن

:خداوند در قرآن کریم فرمود
»ماوالْجِنَّخَلَقْتو  ون    إِالَّالْـإِنْـسـدـبـعـیل « .
.)56:)51(الذاریات (

.جن و انسان را نیافریدیم، مگر براي بندگی کردن
که گذشت، بندگی در ندیدن خود و دیـدن    چنان

شود و فقط این، مقـصـود عـارف      خدا حاصل می
که توجه بـه خـویـش در          حالیواقعی است؛ در

گرایی جدید غربی ومحور قرار گرفتن خود با باطن
در فرهنـگ عـرفـان      »  خود شدن از خویشبی« 

چـه  اگـر .  اسالمی تعارضی از سنخ تناقـض دارد   
اي باال براي عارف پـدیـد     بیخود شدن در مرتبه

آید، ولی او از همان آغاز باید بکوشد به خـود    می
کـه  حالـی نیندیشد و براي خود گامی بر ندارد؛ در

گرایی غرب، هدفی غیر از خود را با مخاطب باطن
گذارد و غایاتی هـمـچـون    تعالیمش در میان نمی

رسیدن به آرامش روح، اعتماد بر خویش، دستیابی 
را …العاده باطنی وهاي خارقبه نیروها و توانایی

.دهدمقصود تعالیم خویش قرار می
با تنبیهات مداوم عرفان اسالمی و گـریـز از       .  3

چه کنده و به خدا و هر آنخود، انسان از خود دل
بندد، محبت از خود بـه    رنگ خدایی دارد دل می

سوي دیگران مصروف شده و قلـب بـه عشـق        
در این هنگـام عـارف از       .  یابدمقدس دست می

بیندشدت محبت به خدا، او را در همه جا و با همه چیز می
بـه دریـا بـنـگرم دریـا تــو بـینم

بـه صـحـرا بـنگرم صـحـرا تو بـینـم
بـه هر جـا بنگرم کوه و در و دشت

از مجموعه : باباطاهر عریان(نـشـان از قـامـت رعـنـا تـو بـیـنـم 
.)هادوبیتی

کنـد  عشق به خدا چنان توجه عارف را از خود به خدا مصروف می
هرات، پیر. رساندجوي خود نیز به خدا میوکه او را در هنگام جست

: انصاري گفتعبداهللا خواجه
یافتـم، اکـنـون خـود را           جستم، خود را میروزگاري او را می« 

.)   148، ص 1361محمد جواد شریعت، (» .یابمجویم، او را میمی
گیرد و قلبی که خـود را    که با بذل توجه به خویش، محبت به خود فزونی میحال آن

: که خداوند فرمودیابد؛ چنانتواند به عشق مقدس دستدوست بدارد، نمی
.)4): 33(احزاب (» جوفهفیقَلْبینِمنْلرَجلٍاللَّهجعلَما«

.خداوند براي یک نفر دو قلب در درونش قرار نداده است
اندر یک دل دو دوستی ناید خوش
ما را خواهی خطی به عالم درکش

آید که آدمی جز نقص و کاستی در خود نیابد؛ به عبارت بهتر بندگی زمانی پدید می.  4
نیازي را از دل پس باید توقع بی.  شودخود را فقیري بیابد که فقرش به غنا تبدیل نمی

: زدود و به شهود غناي االهی راضی شد که
ممکن در دو عالمرویی زسیه

جدا هرگز نَشد اهللا اعلم
:خداوند بلند مرتبه در قرآن کریم فرمود

هـو الـلَّـه  واللَّهإِلَىالْفُقَراءأَنْتُمالنَّاسأَیهایا« 
یالْغَنمید15): 35(فاطر (» الْح(.

شما نیازمندان درگاه خدایید و فقط خدا !  اي مردم
.نیاز استبی

گـرایـی   است که در تعالیم باطـن حالی و این در
هاي بزرگی معرفی امروزي، انسان صاحب توانایی

به ي ویژهو تمرکزشود که باید از راه ریاضتمی
اي بـر  که تصریح یا اشارهیابد، بدون آندستآن

البتـه در    .  ها به انسان شودعدم تعلق این توانایی
عرفان اسالمی هم انسان، مظهر تمام اسـمـاي     
االهی معرفی شده است؛ ولی با این توجـه کـه     

ها، متعلق بـه    هیچ یک از این کماالت و توانایی
که گـذشـت، در صـورت        خود او نیست و چنان

پـس  .  ها خواهـد شـد    بندگی، مظهر این توانایی
گرایی جدیـد، دو نـگـاه        عرفان اسالمی و باطن

کامالً متفاوت به انسان دارند، اگرچه هر دو انسان 
.خوانندمیرا به معرفت خویش فرا

البته باید توجه داشت که معرفت به خویش که از 
آید و مستلزم معرفت توجه به خود واقعی پدید می

) من عرف نفسه فقـد عـرف ربـه       ( االهی است 
شناخت  خود واقعی و به عبارتی شناخت واقعیـت  
خود است که همان فقر و نیاز است و این با توجه 

پنداري به خـود،  به خود پنداري و به عبارتی نگاه
در نگاه واقعی، آدمی خود را مالک .  متفاوت است

بیند و بنده مسکین و فقیري و صاحب چیزي نمی
یابد که باید همتش را در ابـراز فـقـر بـه             می

تعالیم باطنی امروز دنیاي غرب بنابر دالیـل  
:ذیل با عرفان اسالمی قابل جمع نیست

عرفان اسالمی ماهیتی خدامحور دارد و   .  1
مـحـور   تعالیم باطنی غرب، حقیقتی انسان

. دارند
در عرفان اسالمی، سالک راه از آغاز بـه  .  2

بندگی و سرسپردگی در برابر خدا دعـوت    
که در تعالیم باطنی غـرب،  حالیشود؛ درمی

.  چنین نیست
صدد نفی توجه آدمـی  عرفان اسالمی در.  3

به خویشتن و جلب آن بـه خـدا اسـت؛          
که تعالیم باطنی غرب، انسان را بـه  حالیدر

.کندخویشتن دعوت می
عرفان اسالمی، عشق به خدا را در گـرو    . 4

خالی کردن دل از دوست داشـتـن خـود        
که تعالیم باطنی غرب، آدمی حالیداند؛ درمی

کردن بر خویش را به دوست داشتن و تکیه
. خواندمیفرا
عرفان اسالمی انسان را به فرمانبرداري .  5

کـه  حـالـی  خواند؛ درمحض از خدا فرا می
.تعالیم باطنی غرب، فرامین االهی نیستند

فرهنگ
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کـه  پروردگارش مصروف دارد؛ چـنـان  
: گویدمی

انا عبدك الضعیف الذلـیـل الـحـقـیـر         
المسکین المستکین ال یملک لنـفـسـه    
نفعا و ال ضرا و ال موتا و ال حیاتا و ال     

. نشورا
من بنده ضعیف، خوار، کوچک، !  باراالها

درمانده و بیچاره توام که مالک سود و   
زیان، مرگ و زندگی دنـیـا و آخـرت        

.   خویش نیست
گاه با این بینش هر کـاري را بـا       و آن

برداري از خـدا انـجـام          انگیزه فرمان
هـاي بـنـدگـی را         دهدو زیبایـی می
اما در نگاه پنـداري، انسـان     .  آفریندمی

خود را توانا بر هر کار و مـالـک امـور      
بـرداري از    داند که براي بهرهبسیار می

هـا بـایـد      ها و این داراییاین ستوانایی
بکوشد و ریـاضـت بـکـشـد تـا بـه              

ي که نیچه داعـیـه آن را         » ابرمرد« 
:گویدداشت تبدیل شود؛ چنان که می

من، مرا غروري تازه آموخت و   » من« 
دیـگـر   :  آموزانممن آن را به آدمیان می

سر خویش در ریگزارها و چـیـزهـاي      
نبردن، بلکه آن را آزادانه به آسمانی فرو

کشیدن چون یک سر زمینی کـه  دوش
.…آفـریـنـد      براي زمین معنا مـی   

)   43ص : 1377فریدریش نیچه، (
طور که گذشت، بندگی اقتضاي همان. 5

فرمانبرداري تام دارد و فرمانبرداري تام، 
حالـی اسـت کـه        نیست و این در)  اوامر و نواهی( چیزي جز عمل به موازین شریعت 

گراي امروزي، مخاطبان خویش را به رفتارهـایـی خـالف      هاي باطنبسیاري از فرقه
. کنندشریعت دعوت می

هستند که اعضاي خودشان را مثل فدایـیـان   »  اوشووساي بابا« ها مثل بعضی از آن« 
هاي تیمـی  کنند و به خانههایشان جدا میها را از خانوادهآن.  کننداسماعیلی تربیت می

با .  خواهندچون و چرا میبرند و از آن ها اطاعت مطلق و سرسپردگی بیو گروهی می
ها را به بعضی از مواد افیونی معتـاد  کنند یا آنآن ها ارتباط جنسی نامشروع برقرار می

هـا  گیرند یا از آنها، از اعضا پول میدر بعضی فرقه.  ها باشندکنند تا کامال تابع آنمی
، 1383همایون همتی،   . ( » خواهند که کل اموالشان را به رؤساي فرقه منتقل کنندمی

.)20ص 
گرایی جدید و عرفـان اسـالمـی،      البته چه بسا گفته شود که تلفیق مطلوب بین باطن

گذار که چیزي از آن فروتلفیقی است که در آن به ضوابط شریعت عمل شود، بدون آن
هایی کـه  گرایی هم بر آن افزوده شود؛ ولی با صرفنظر از تعارضهاي باطنشود، شیوه
گرایی وجود دارد، باید گفت حقیـقـت بـنـدگـی،        هاي باطنشرعی با شیوهبین ضوابط

هاي االهی است؛ به این معنا که بنده، جـز    مقتضی منحصر ساختن رفتارها به فرمان
فرمانبرداري از خدا را روا نداند و هر چه غیر از آن است را در تعارض با بندگی ببینـد،  

ولی سـالـک بـا        .  چه خداوند آن را در شمار محرمات عمومی شرعی نیاورده باشداگر
اندیشی و تدبیري را از خود سلب ساخـتـه و     توجهی به خود، هر مصلحتتالش بر بی

پس عمل به .  یابدکه فقط او را مدبر کل میسپارد؛ چرافقط به راهنمایی خدا گوش می
چه منافاتی با شریعت نداشته باشد، ولی از دید عـارف  گرایی امروز، اگرهاي باطنشیوه

واقعی نامطلوب و با روح بندگی ناسازگار 
اندیشد است؛ زیرا عارف نه براي خود می

اندیشد؛ بلـکـه او     و نه از سوي خود می
همه چیز را تسلیم حـق سـاخـتـه و           

.سرسپردگی محض او را خواهان است
دانه فلفل سیاه و خال مه رویـان سـیـاه            

هر دو جان سوزند اما این کجا و آن کجا
)   نامه دهخدابه نقل از لغت(

نتیجه 
تعالیم باطنی امروز دنیاي غرب بنابر دالیل 

:ذیل با عرفان اسالمی قابل جمع نیست
عرفان اسالمی ماهیتی خدامحور دارد و .  1

مـحـور   تعالیم باطنی غرب، حقیقتی انسان
.دارند

در عرفان اسالمی، سالک راه از آغاز به .  2
بندگی و سرسپردگی در برابر خدا دعـوت    

که در تعالیم باطنی غرب، حالیشود؛ درمی
. چنین نیست

صدد نفی توجه آدمی عرفان اسالمی در.  3
به خویشتن و جلب آن بـه خـدا اسـت؛          

که تعالیم باطنی غرب، انسان را بـه  حالیدر
.کندخویشتن دعوت می

عرفان اسالمی، عشق به خدا را در گرو . 4
خالی کردن دل از دوست داشتـن خـود     

که تعالیم باطنی غـرب،    حالیداند؛ درمی
کـردن  آدمی را به دوست داشتن و تکیه

.خواندمیبر خویش فرا
عرفـان اسـالمـی انسـان را بـه              .  5

خواند؛ فرمانبرداري محض از خدا فرا می
.که تعالیم باطنی غرب، فرامین االهی نیستندحالیدر
■
:نوشتپی
)Humanism= انگاريبشر(مکتب اصالت بشر . 1
که ارزش یا مـقـام     …اومانیزم، جنبشی فلسفی و ادبی است :  گویدادواردز میپل. 2

The Encyclopedia.  دهدنهد و او را میزان همه چیز قرار میانسان را ارج می
of philosophy. IV ,pp. 69 - به نقل از خدا و دیـن در رویـکـردي        ( 70

.) 15پور، ص اومانیستی، مریم صانع
گـرا  هاي بـاطـن  آوري گسترده به فرقهتوان زمان رويدهه هشتاد میالدي را می.  3

هزار فـرقـه   ها از سیصد به دودر آمریکا از دهه هشتاد تاکنون، تعداد این فرقه.  دانست
.)20، ص 1383همایون همتی، کیهان فرهنگی، آبان . (رسیده است

گراي امروز غرب یا اصالً به هیچ دین بزرگی وابسته نیستند و نـام  هاي باطنفرقه.  4
اند، یا تلفیقی هستند از چند پاره سنّت و جنبه هایی از   گذاشته»  فرادین« آیین خود را 

) همان. (هاي دیگراسالم، مسیحیت، آیین یهود، هندوئیسم، سیکیسم، بودیسم و آیین
السعاده، من السعداء و طریقاعلم وفقک اهللا ان الشریعه هی المحجه البیضاء، محجه.  5

.مشی علیها، نجا و من ترکها هلک
کتاب نقد: منبع

■

فرهنگ
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. به دوروبرش نگاه کرد تا چشم کار می کرد ، بیابان برهوت بود و خاك
بوته هاي کوتاه و بلند بی هیچ نظم خاصی در طول و عرض بـیـابـان      

چه عمیق براي یافتن شهـدا حـفـر      کانالهاي عمیق و نیم.  روییده بودند
اگر دور و اطراف را می گشتی، کاله آهنی تیر خورده،  تکـه  .  شده بودند

هاي لباسهایی که پاره شده و البه الي سیم خاردار جا مانده بود با خون
خشک شده که پارچه را تیره و زبر و خشک کرده بود، فراوان به چشـم  

از چادرها فاصله گرفت و آرام آرام     .  امیر سیگاري روشن کرد. خوردمی
به طرف جدیدترین کانالی که براي پیدا کردن اجساد حفر شـده بـود،       

وقـفـه   خورشید بی.  به آسمان نگاه کرد.  ي خاك نشسترفت باالي تپه
همه توي چادرها خواب بودند و منتظر تـا  .  کرد گرما بیداد می. تابید می

. تفت هوا بخوابد و دوباره شروع به کار کنند
خواست ي کمی وجود داشت، اما امیر دلش میدر کمرکش گودال، سایه

خواست شـرایـط کـامـالً       می.  زیر این آفتاب سوزان بنشیند و فکر کند
به سیگارش چند پک عمیق زد و بعد آن را   .  برایش واقعی و اصل باشد

الي موهایش روي صورت و گـردنـش   عرق از البه.  روي خاك انداخت
با خودش فکر کرد این بیابان، این گرما و شـرایـط آب و         .  جاري بود

یک مهندس شرکت نفت، معدن و یا حتـی  ...  غذایی فقط در حد حاجت
کارگران براي کار در چنین مناطقی الاقل چند برابر کـار در شـرایـط        

.معمولی را دریافت می کنند
ها اینجا در جستجوي چه بودند؟ در جسـتـجـوي    آن وقت او و این آدم
بهایی از دل معدن که اصالً به حقوق و مـزایـاي   یافتن چه سنگ گران

. اند اندیشند و نه اندیشیدهآن نمی
. واقعاً شهدا .  او در جستجوي چه چیز به اینجا آمده بود .  به خودش فکر کرد 

عادت داشت الیه ها را کنار بزند تا به ... عادت داشت . عمق وجودش را کاوید
.برد، برسدآنچه واقعاً هست و او را به پیش می

در و دیوار و .  خانه، خیابان، دانشگاه، آدم ها.  شرایط تهران برایش فشارآور بود
اصالً تمام اشیاء و هر چیز را که مجبور بود از صبح که چشم باز می کند ببیند 

از همه چیـز و    .  تا شب که چشم می بندد برایش سخت و عذاب آور شده بود
-چه به او خوبی کرده بودند و چه بدي، فرقی نمـی .  همه کس بدش می آمد

دنیا با تمام فراخی اش و زندگی با تنوعی که .  کرد احساس خستگی می.  کرد
.براي آدم ها داشت ، براي او تنگ و بی رنگ شده بود 

کتاب ، نه تنها دوستی که همیشه با اشتیاق به سمتش می رفت و او را از         
بـا خـودش     .  حال خودش در می آورد ، دیگر اشتیاقی در او بر نمی انگیخت 

اندیشید اگر تمام کتاب هایی را که خوانده ام روي هم بگذارم چه چـیـزي   می
می شود، جزحداکثر یک کتاب معلومات عمومی فشرده شده که تنها می تواند 

. طبایع تنبل را که اهل تجربه کردن زندگی نیستند ، راضی کند 
ها، کسانی که در خط مقدم بـا یـکـدیـگـر        بچه محل.  همه شهید شده بودند

او .  از یک گردان فقط او و یک نفر دیگر از خط برگشتنـد .  دوست شده بودند 
را به بیمارستان مشهد بردند در حالی که یک ترکش از پهلوي راستـش وارد    

نـفـر دوم     .  یک ماه بیمارستان خوابیـد . شده و از پهلوي چپش خارج شده بود
.ماند تا عذاب بکشد. درهمان بیمارستان شهید شد، اما او ماند

اینجـا،  .   او از تمام اینها فرار کرده و به این بیابان برهوت پناه آورده بود، اینجا

خواست براي خودش باشدمی

ان
فری

جع
ن 

ستا
گل

ادب
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. از هرجاي دیگري ، بیشتر احساس آرامش می کرد

کرد سعی می.  از همه فاصله می گرفت.  دو ماه بود که به این بیابان پناه آورده بود
گذاشتند ها نمیاما بعضی.  بیشتر از رفع نیاز و رعایت ادب با کسی هم کالم نشود

. مال خودش باشد. او توي خودش باشد
سالم ... سالم ... سالم 

امیر برگشت و سـعـی کـرد        .  کشید این صداي حسین صابري بود که فریاد می
»سالم«: لبخند بزند

مخت عیب کرده ؟ یا تب و لرز کردي که توي این «حسین با صداي بلند خندید 
حسـیـن بـه      .  امیر حرفی نزد و از جایش برخاست!  گرما زیر ظل آفتاب نشستی؟

، ...  سخت نگیر امیر آقا ، سخت گیر دنیـا    « :  طرف تانکرهاي آب رفت و گفت 
»... سخت گیر دنیا 

: مشتی آب به صورتش زد ، نوچ بلندي کرد و ادامه داد
نمیدونم بقیش یادم رفته ، خالصه یعنی که دنیا رو هـر جـور بـگـیـري                  ...  « 

»گذره می
بعد با گام هاي بلند ، به سـمـت     .  امیر با بی حوصلگی سر تکان داد و لبخند زد 

. چادرها رفت 
عجب آدم عجیب غریبیه « :  لبهایش را داد جلو و گفت .  حسین شیر آب را بست 

»! به قول ننه ، از آدم به دور. این پسر 
□

ها جلوي پله.  کیف مدرسه را به سختی و با بی حوصلگی دنبال خودش می کشاند
. کیف را روي اولین پله پرتاب کرد و مشغول باز کردن بند کفش هایش شد 

همین که سرش را بلند کرد ، چشمش افتاد به کفش هاي دایی حسین و فـریـاد   
.کشید دایی 

پله ها را دو تا یکی باال رفت و تا در راه باز کرد ، یک پارچ آب کامل روي سرش 
حسـیـن   .  از ته دل خندید و خودش را توي بغل دایی حسین انداخت   .  خالی شد 

: صورت خیس آبش را بوسید و گفت 
یادته که گفتی اصالً امکان نداره که بتونم غافل گیرت .  حاال بی حساب شدیم «

»کنم و تالفی در بیاورم ؟ 
»تو بردي ... یادمه ... یادمه «رویا سرتکان داد 

حسـیـن بـا      .  شب جمعه بود و جاده بهشت زهرا شلـوغ .  همه سوار ماشین شدند 
زهرا خانم دسـت مـادر را تـوي            .  سبقت می گرفت .  سرعت رانندگی می کرد

رویـا در    » ! حسین جان یواش تر رانندگی کـن   « :  دستهایش فشار داد و گفت 
: گوش حسین زمزمه کرد 

.»من که دارم کیف می کنم. رانندگی ات بیسته. گه داییالکی می«
»راست می گی ؟ «: حسین خندید 

»پس چی که راست می گم «-
خوانـدیـم و     توي بهشت زهرا همیشه اول براي حسن که قبر نداشت ، فاتحه می

.بعد سرمزار عباس می رفتیم 
با هم به طـرف    .  دایی به صورتش لبخند زد . رویا دست دایی را در دست گرفت 

سطل آشغال رفتند و بطري آب و گل هاي خشک شده را توي سطـل آشـغـال      
دایی به نظرم چند وقته «: رویا گفت . ریختند و بعد لب کنار یک درخت نشستند 

»تو ناراحتی 
.نه ناراحت نیستم -
باید یک .  دیگر توي گل سرم نمی مونه .  قبالً من گفتم موهام بلند شده .  چرا -

حاال ببین جورابم . روزي سه ، چهار تا گل سر برام می خریدي. گل سر تازه بخرم
!پاره شده و انگشتم زده بیرون، یک جفت جوراب هم برام نمی خري

رویا یک دستمال کـاغـذي داد     .  از چشمانش اشک آمد.  حسین از ته دل خندید 

: دستش 
.اصالً بعد از رفتن دایی عباس شما دیگر من رو دوست نداري -

دیگـر ایـن حـرف رو          « :  حسین دست رویا را توي دستش بود ، بوسید و گفت 
موافقی این دو ردیف مزار شهدا را بـا      « :  بعد به دوروبر نگاه کرد و گفت.  »نزن

هم بشوییم؟ درست نیست این مزارها اینقدر نزدیک به آب باشند و این طور خاك 
». معلومه که موافقم ... بله «رویا با خوشحالی از جا پرید و گفت »آلوده بماند

:رویا دوباره شروع به حرف زدن کرد . ردیف اول را شستند 
دایی چرا موهاي شما اینقدر سفید شده ؟ شما که هنوز زنم نگرفتی چه برسد «-

»که پدربزرگ بشی ؟ 
». معلومه خسته شدي و می خواهی از این کار در بري «-
. »می خوام حرف بزنیم ، حوصله ام سر نره. فقط حوصله ام سر رفته ! نه خیرم«
. »شهتوي جوونی موهاشون سفید می. خوب ، بعضی ها اینجوري می شن «-
». عزیز جون می گه شما هم دوست داري شهید بشی «-
». کی دلش نخواد شهیدبشه . خب راست می گه «-
...من «-

نه که دلم نخواد، ولی از بس می دونم کار سختیه، حتی بـهـش فـکـر هـم              ...  
». کنم نمی

.حسین دوباره از ته دل خندید و رویا یک دستمال کاغذي داد دستش
تو هستی ،   .  بیا خونه .  دیگه هم نرو شهید پیدا کن  . تو هم بهش فکر نکن «-

. چون تو خوش خنـده اي      .  اصالً خونه خوشحاله ...  عزیز جون خیلی خوشحاله 
». می خندي و از چشمات آب می یاد 

□
یک هفته بود گروه نقاط مشخص شده را زیر و رو می کرد ، هنوز چیـزي پـیـدا      

غروب بعد از خواندن نماز مغرب و عشا به جماعت هر کس هر کاري .  نکرده بود 
. شدند تا زمان شام که باز دور یک سفره جمع می. خواست انجام می داددلش می

کمی دورتر از کانکس ها حسین آتش درست کرده و کتري بزرگ فلزي کـه در    
اثر شعله هاي آتش سیاه شده بود ، روي دو آجر که زیرش زغال هاي داغ بود ،   

حسین چهارزانو کنار یک اجاق کوچک نشستند و توي کاغذ کوچکی . قرار داشت 
حسین که براي چند لـحـظـه از      .  امیراز چند قدمی اش گذشت . چیز می نوشت 

:روي کاغذ سربلند کرده بود ، چشمش به چشم او افتاد 
!خسته نباشی امیر آقا ، چایی تازه دم دارم بفرما -

کنار حسین که در حـال    .  این دعوت آن قدر بی ریا بود که امیر نتوانست رد کند 
نوشتن بود نشست و یک تکه چوب کوچک که انتهایش گداخته بود ، از زیر اجاق 

چند لحـظـه   .  حسین برایش چاي ریخت . بیرون کشید و سیگارش را روشن کرد 
: بعد امیر گفت . به سکوت گذشت

حسین تو خسته نمی شی این قدر کار می کنی ؟ مسئول پشتیبانی و تـدارك    -
که مدام باید جواب این و آن را بدهد ، فالن چیز تمام شده ، این وسـیلـه کـم        

.تو باید پاسخ گوي همه باشی . است 
:بعد به سمت لودر اشاره کرد

از همه سخت تر کار روي این غول بی شاخ و دم زیر زل آفتاب از صـبـح تـا      -
حسین راننده اتوبوس خـط    (  حسین با همان حالت تریپ رانندگی اش ، .  غروب 
:گفت) میدان ولیعصر در تهران بود –آزادي 

!نه-
پس تو اومدي اینجا فقط براي اینکه کار کنی ؟ -
پس تو براي چی اومدي ؟! خوب آره-
!اگر اومدي فقط کار کنی ، می تونستی تهران هم این کار را بکنی-

کاغذ نامه را که تا نیمه نوشته بود کنار گذاشت . حسین تازه متوجه منظور امیر شد
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ادب
:و گفت پس الزم شد حکایت خودم برات بگم

کوچکترین برادر من حسن همان اوایل جنگ شهید شد ، جسدش هـم پـیـدا      -
برادر .  خیلی لطمه خوردند از شهادت او .  پدر و مادرم خیلی سختی کشیدند .  نشد 

من بیشتر از او نگران حال پدر و مـادرمـان   .  قبل از او عباس هم مدام جبهه بود 
اما عباس خیلی مراعات ایـن    .  سعی می کردم هم جبهه باشم هم کنار آنها. بودم

اما عباس دست بر نداشـت وارد    .  تا این که جنگ تمام شد .  شرایط را نمی کرد 
آخرین بار مادرم برایش نامه نوشت عباس جان این دفعه کـه  .  گروه تفحص شد 

. عباس که آمـد    .  آمدي می خواهم برایت بروم خواستگاري یه دخترنشون کردم 
با مادر براي دیدن دختري که نشان کرده بود هم نرفـت  .  دو سه روز بیشتر نماند 

به جایش جلوي او نشست و با همان حالت همیشگی اش شوخی و جدي دسـت  
هاي ابوالفضل مادر آرزو دارم این دو دست مثل دست«: هایش را جلو آورد و گفت

.»بریده بشه بعدم شهید بشم-آرنج–از این جا 
»! عباس این طور جگرمو آتیش نزن«: مادر زد زیر گریه و گفت 

:بغضش را فرود داد ، آه بلندي کشید و ادامه داد . حسین چند لحظه سکوت کرد 
اول دو دستش قطع شد و . عباس توي همین منطقه فکه رفت روي مین. و شد-

...بعد به شهادت رسید
به صاحب الزمان شکایت کردم که .  بعد از رفتن عباس دل من خیلی شکست ...  

بیشتر کنارشان مـانـدم در       .  من بیشتر رعایت و مداراي حال پدر و مادر را کردم
این حـق مـن     .  حالی که از دل من خبر دارید چقدر عاشق جبهه و شهادت بودم 

...نبود که دو برادر کوچکتر بروند و من بمانم 
باورت نمی شود دلتنگـی هـا و       .  دل کندم.  حاال اگه اینجا هستم ، چون بریدم... 

نه .  گریه هاي مادر دیگر مثل گذشته در من اثر نمی گذارد مثل دیوانه ها بی تابم
بینی می.  نه خدا نکند.  اینکه فکرکنی شهر ، از خانواده ام یا از مردم فراري هستم 

اما همیـن قـدر     .  که اینجا هم من همه اش بچه ها رو دور خودم جمع می کنم 
». فهمم که دلم دیگه آروم و قرار نداره ، برام بهتره که اینجا باشم می

با خودش فکر کرد این مرد چـقـدر   .  امیرمات و مبهوت به حسین خیره مانده بود 
!بزرگ است و رها شده از بند خودش و او چقدر خودخواه و معطل خودش 

آقاي غالمی ، مسئول تفحص بـچـه     
«هاي اصفهان آمد سراغ امیر و گفت 

امیر جان من و حسیـن بـراي یـک        
تخریب چـی  .  ماموریت باید بریم فکه

ماهري بودي می تونی با ما بیاي ؟
امیر احترام زیادي براي آقاي غالمـی  

غالمی شدیداً شیمیایی بود .  قائل بود 
همه می دانستند مدت زیـادي زنـده     

: امیر با اطمینان جواب داد .  نمی ماند 
.»!بله حتما«

امـیـر ،     .  سر ظهر به فکه رسیـدنـد     
حسین و آقاي غالمی از ماشین پیـاده  

غالمی به سرباز اشاره کرد توي . شدند
ماشین بماند و نیازي نیست هـمـراه     

فکه منطقه اي بود بیـابـان   .  آنان باشد
برهوت و مین هاي خنثی نشـده اي    

چون .  داشت که سریع عمل می کرد 
آب ندیده بود که به مرور زمان زنـگ  

پنجاه یا شصت متر در مـیـدان   .  بزند 
به منطقه اي رسیدند کـه  .  پیش رفتند

عباس صابري، برادر حسین وچند نفر از بچه هاي محله ابوذر یک جا شهید شده 
سکوت رعب آور میدان شکست . غالمی ذکر مصیبت کرد. بودند ، هر سه نشستند

دوباره حرکت کردند، غالمی نقطه بـه  .  و دل ها نرم شد و اشک ها سرازیر گردید
نقطه را با دقت بررسی می کرد و توي یک کاغذ کوچک تند تند می نوشـت تـا     
. رسیدند به نقطه اي که سیم خاردار به شکل دایره پیچیده شده بود یعنی توقف   

غالمی گفت شما همین جا بمانید من باید پشت این سیم خاردارهارا بررسی کنم 
. و ارام ارام و با احتیاط جلو رفت  

سرباز داشت وارد میدان مین می شد ،   .  امیر برگشت و به پشت سرش نگاه کرد 
هنوز جمله اش تمام نشده بود که صـداي  . برگرد توي ماشین ... امیر فریاد زد نیا 

.انفجار مهیبی شنیده شد 
جفت پـاي  .  چند متر جلوتر از امیر ، غالمی به حالت سجده روي زمین افتاده بود 

امیر که ترکش هاي زیادي به سر . حسین قطع شده بود خونریزي شدیدي داشت 
. حسین هنوز زنده بود.  و صورتش خورده بود به زحمت خودش را به حسین رساند

دستش را زیر سر حسین گذاشت و هر چه نیرو داشت جمع کرد و با صداي بلنـد  
:به سرباز که با اضطراب و بی مالحظه داشت وارد میدان می شد گفت 

از دست تو کاري ساخته نیست برو به مقر و آقا سید موسوي را بـراي    .  برگرد -
. کمک بیاور 

چند بار آقاي غالمی را . رنگ صورتش پریده بود . بعد به صورت حسین نگاه کرد 
.صدا زد اما جوابی نشنید غالمی درجا شهید شده بود 

»... آب ، من تشنه ام «: حسین بریده بریده گفت 
امیر سرتکان داد 

»آبی نیست که بهت بدهم حسین جان «
.ساعتی گذشت 

. حسین چند بار دیگر آب خواست و امیر با شرمندگی سر برگرداند و دعـا کـرد        
سرباز زودتر کمک بیاورد اما ناگهان حسین نفس عمیقی کشید و با صداي بلـنـد   

:گفت 
!یا حسین-

اما اشک بـی    .  امیر بغضش را فرو داد
اختیار از گوشۀ چشمانش جاري شد و   

بـا کـف     .  روي صورت حسین ریخت
دست چشمان حسین را بست و بـه      

کاغذي را کـه      .  صورتش خیره ماند 
توي جیب پیراهنش بیرون افتاده بـود  
از روي زمین برداشت ، یک یادداشـت  
بود از طرف حسین براي آقـا سـیـد        
موسوي ؛ از او خواسته بود اگر شهـیـد   
شد ، براي مادرش یک یخچال فریزر 

چون او مجبـور اسـت مـدام        .  بخرد 
برفک یخچال را تمیز کند و این کـار  

از .  خسته و بی حوصله اش می کنـد    
سید که قرار بود دامادشـان بشـود ،       
خواسته بود ، نگذارد مادرش که بعد از 
او دیگر پسري ندارد ، در صف طوالنی 

.نانوایی بایستد 
■
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□
شعر چشم

شعري شبیه چشم تو پیدا نمی

شود طوفان حریف آبیِ دریا نمی

شود
چیزي است در تاللو موجش که بی

گمان در رستخیز حادثه پیدا نمی

شود

چیزي شبیه مجمري از آب و آتش است

ي تو زیبا نمی
جوري که جز به رو

شود موسی به نیل می
بی... زد و 

نیل گونه
هات اینجا عصاي معجزه

اي پا نمی
شود

)مربع(

وقتی به خواب پنجره شب گیسوان ماه

با دست هاي نقره
ااي

ت شانه می
شود یک کهکشان ستاره

ي سربی بی نشان

آئینه دار غربت این خانه می شود 

...
)مربع(

حاال کجاست بیدل رند معاصري؟

که قرن هاست چش
م

!شودتو معنا نمی
سبز انار و سیب

اي روح بی قراري 

آیا بهار می
شودم یا نمی

!شود؟ پلکی ببار غایت 
»

امن یجیب
»ها

ي تو دنیا نمی شود
دنیا بدون رو

■

فرشید فرزین

ادب

زیباتر از بهار□
بیا نگاه تو از هر بهار زیباتر

زماه روشن شبهاي تار زیباتر
شکفتن گل اگر انتهاي زیبایی است

تبسم تو بسی بی شمار زیباتر
اگر به چشم ببینم هزار فصل بهار

!از صدهزار زیباتر... یکی کنارتو 
و خط به خط غزلم منتظر نشسته تو را

که نیست حالتی از انتظار زیباتر
طلوع سبز تو از پشت کوهها زیباست

شکوه آمدنت در غبار زیباتر
براي آینه ماندن قرار الزم نیست 

که هرچه دل بشود بیقرار زیباتر
هواي دیدنتان را اگر به سر دارم

!نصیب من شود از روي دار زیباتر
من دگر چه می خواهم؟...! هرقدمت صفاي

کدام لحظه ز دیدار یار زیباتر؟
وخط به خط غزلم معتبر به نام شماست

؟...!و چیست دیگر از این اعتبار زیباتر 
■

پورهادي ملک

ي انتظاربهاریه□
زنیکشی و دم نمیاز بس که درد می

استحتی خدا به صبر تو تبریک گفته
خورشید اگر هنوز درخشنده مانده نیز

استنام تو را درین شب تاریک گفته

ها به احترامنام تورا تمامی گل
انددر ابتداي فصل بهاران سروده

در گوش ماه از خبر آن ظهور سبز
استي نزدیک گفتهلبخند یک ستاره

آیینه را مقابل چشمت نگاه دار
کندغبار درد تو را درك میاین بی

انگار با دهان نگاه و زبان اشک
استبا تو هزار نکته باریک گفته

از آنچه رفته است به آیینه دارها
غبارهارود به دل بیاز آنچه می

انتظارهاي چشماز آرزوي کهنه
از هر چه بود و رفت به تفکیک گفته است

اش به لطفبینیهرکس به یاد توست تو می
کو عاشقی که یار به حالش نظر نکرد؟

»!اي خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست«
! حافظ چه قدر درد تو را نیک گفته است

امرسد و بغض کهنهفصل بهار می
شوددر بارش دعاي فرج تازه می

گویا خدا رسیدن سال جدید را 
!پیش از زمینیان به تو تبریک گفته است

■
نغمه مستشارنظامی

□
شوق وصال

 لبریز رفتنم
شوق وصال دارم و

ن از تبار تجربه
م

هاي رسیدنم

هرقدر سخت باشد و هرقدر هم که دور،

رودم که در مسیرِ به دریا رسیدنم

در وقت ایستادگی، همراه آبشار

وقت خروش، همقدم سیل

ها منم

مرداب شد هرآنکه ز رفتن درنگ کرد
بستهدل

ي همیشگی دل
نبستنم دارم عبور می

کنم از روي خویشتن
یعنی به فکرِ 

آرمیدنم»در دلِ او«
■

احسان محمودپور
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Kill him: خداوخلقنامبه
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تاریخ

توسط شش تن از اعضاي پیشین نهضـت  1345سازمان مجاهدین خلق در سال 
نژاد، سـعـیـد مـحـسـن،         محمد حنیف( التحصیالن دانشگاه تهران آزادي و فارغ

با )  فامزاده و رسول مشکینزادگان، احمد رضایی، محمود عسکرياصغر بدیععلی
مشی و مرامی مسلحانه و مخفی و ایدئولوژي التقاطی مارکسیسمـی، اسـالمـی      

که در بین آنها سه نفر اعضاي اصـلـی سـازمـان را         .ریزي شدپایه
مهندس ماشیـن آالت    »  محمد حنیف نژاد« .  دادندتشکیل می

سنگین کشاورزي از دانشکده شهر کرج در حـومـه شـهـر         
تهران، مسول ایدئولوژیکی سازمان که فعالیتهاي سیـاسـی   

نفر بعدي .  خود را با عضویت در نهضت آزادي شروع نمود
مسول تشکیالتی این جمع، مهـنـدس   »  سعید محسن« 

راه و ساختمان و فارغ التحصیل دانشـکـده فـنـی       
این فرد همانند حنیف نـژاد در    . دانشگاه تهران بود

جبهه ملی، انجمن اسالمی دانشجویان و نهـضـت   
» زادگـان اصغر بدیععلی« .  آزادي عضویت داشت

که مسولیت نظامی گروه را بر عهده داشـت،  
در رشته مهندسی شیمی در دانشگاه تهـران  

او نیز در هـر سـه       .  بورس تحصیلی داشت
تشکل جبهه مـلـی، انـجـمـن اسـالمـی            

. دانشجویان و نهضت آزادي عضویت داشت
پـردازان  در وهله نخست، مفسران و نظریـه 

نژاد و رضایی، اسـالم  سازمان به ویژه حنیف
را مطابق با دیدگاه نهضت آزادي تـفـسـیـر     
کردند اما به مرور زمان و با گسـتـرش روز     
افزون فرهنگ مارکسیستی در میان نیروهاي 

رادیکال مخالف رژیم، مجاهدین نیز به سهم خود تحت تأثیر ایـن نـفـوذ قـرار         
گرفتند و سعی در تبیین و تلفیق برخی از آراي پرطرفدار مارکسیسم در قـالـب       

این احساس در   ...  « :  به نحوي که صریحاً بیان داشتند.  باورهاي اسالمی کردند
مذهب بدون آمیختن مارکسیسم ـ لنینیسم در متن آن ... همه ما مشترك بود که 

) 1(» .تواند ما را جلو ببردمتر نمیحتی یک سانتی
اگر به طور دقیق به بررسی کتب مطالعه شده در ابتدا تـوسـط     
اعضاي سازمان و منش فکري و ایدئولوژیکی آنها بپردازیـم  
به این مهم دست خواهیم یافت که ایدئولوژي سازمان از   

.همان ابتدا، ترکیبی از مارکسیسم و اسالم بوده است
هاي مبنایی اعتقادي مجاهدین جزوه درون یکی از کتاب

این کتاب از چند بخـش  .  بود»  شناخت« سازمانی 
وام .  متدولوژي، تکامل و راه انبیا تشکیل شده بـود 

تـکـامـل    « گرفتن تکامل از مارکسیسم و تکیه بر 
داروین، در واقع التقاطی بـودن مـبـنـاي         »  انواع

.گذاشتعقیدتی این جریان را به نمایش می
شناسی سازمان مشتمل بر یـک  در واقع دین

هسـتـه آن     .  هسته و یک پـوسـتـه بـود        
مارکسیستی و پوسته آن اسـالمـی بـود و        
برخی از اعتقادات آنها نیز کامال با مـبـانـی    

به عنوان مثـال  .  فکري شیعه مغایرت داشت
کردند و آنها عصمت پیامبر و ائمه را نفی می

معتقد بودند که آنها نیز از اشتـبـاه مصـون      
آنها همچنین به مقولـه مـعـاد بـا         .  نیستند

استفاده از نظریات داروین جنـبـه مـثـالـی        

●سیري در آغاز تا فرجام سازمان مجاهدین خلق●

ایدئولوژي سازمان از همان ابتدا، ترکیبی 
... از مارکسیسم و اسـالم بـوده اسـت       

شناسی سازمان مشتمل بر یک هسته دین
ي آن مارکسیستی و یک پوسته که هسته

ي آن اسالمی بود و بـرخـی از       و پوسته
اعتقادات آنها نیز کامال با مبانی فـکـري     

...شیعه مغایرت داشت
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. دادند و مسأله تقلید از مجتهدان را نپذیرفتنـد می
کردند که سـازمـان   در واقع آنها تفسیري ارائه می

)2.(گرفتدر رهبري آن قرار می
هـاي مـارکسـیـسـم در          به تدریج ردپاي نظریه

هاي تکامل اجتماعی، تضاد دیـالـکـتـیـک،      زمینه
ماتریالیزم تاریخی و برخی دیگراز مقوالت در آثار 

. هاي مجاهدین پدیدار و متداول گردیـد و اندیشه
مجاهدین نزدیکی زیادي بـا  باالخص در اقتصاد،

اي نـیـمـه    ایران را جامعه.مارکسیسم پیدا نمودند
ـ نیمه استعماري باحکـومـت بـورژوازي      فئودالی

کمپرادور و وابسته به امپریالیزم جهانی مـعـرفـی    
بدین ترتیـب سـازمـان در بـخـش            .  کردندمی

هاي سیاسی و اجتماعی تـحـت تـأثـیـر        آموزش
مارکسیسم ـ لنینیسم قرار گرفت و در نـهـایـت      
علمی بودن اصول مارکسیسم را تحـت عـنـوان      

بـه  »  علم تکامل اجتماعی« و یا »  علم مبارزه« 
بینـی  رسمیت شناختند و عمالً مرز بین این جهان

.و اسالم را محو نمودند
از سوي دیگر سازمان در صدد این موضوع بر آمد 
تا در همین دوران آشفتگی فکري و تشکیالتـی،  

هاي نظامی بـه بـیـروت      افرادي را براي آموزش
خروج از انفعال و تهیه اسلحه یکی از   .  اعزام کند

هاي اصلی رهبران اولیه مجاهدین بود و از دغدغه
براي آن حاضر شدند تا با سازمان الفتح ارتـبـاط     

شش تن از اعضاي مجاهدیـن کـه قصـد        .  برقرار کنند
هاي نظامی فلسطین برونـد  نشین امارات متحده عربی به اردوگاهداشتند از طریق شیخ

دبی گرفتار آمدند و سازمان مجاهدین را در معرض تهدید و ) پلیس(هاي در تور شرطه
سرعت دست به کار شدنـد و سـه تـن از            مجاهدین به.  انقراض زودرس قرار دادند

ترین نیروهاي خود را براي رهایی دوستان در بندشان ترین، جسورترین و آمادهچاالك
ریـزي هـواپـیـمـاي حـامـل            ها موفق شدند طی یک برنامهآن.  به دبی اعزام کردند

دستگیرشدگان و پلیس دبی را از مسیر دبی بندرعباس بربایند و نهایتاً در بغـداد فـرو     
.بنشانند

ها را   مقامات عراق به تصور اینکه هواپیماربایان جزء عوامل ساواك و نفوذي بودند آن
مدتی بعد با وساطت جنبش الفتح فلسطین . تحت فشار و بازجویی قرار دادند

این آغـازي بـود بـراي        .  ها آزاد شدند و به فلسطین عزیمت کردندآن
هاي بعدي میان سازمان مجاهدین خلق و سازمان امنیتـی  همکاري
ترین مرکز و مقر مجاهدیـن  مهم1354که تا سالطوريعراق؛ به

پس از آن عراق پلی شد براي گذر بـه    .  خلق در عراق قرار داشت
هـاي  هاي نظامی الفتح و طی دورهلبنان و سوریه و رفتن به پایگاه

.آموزش نظامی و چریکی
نحوي مسعود رجـوي بـه ایـن        به»براي قضاوت تاریخ«در کتاب 

کند و البته از طرز بیان رجوي معلوم است که او بـه  مسائل اشاره می
صابر ( هاي دیگر مترصد است از طرف عراقی این بهانه با اعمال چاشنی

:امتیاز بگیرد) الدوري مسئول وقت سازمان امنیت عراق
سال مشغول مبارزه بـا  25دانید که جنبش ما شما می:  رجوي* «

طرفه علیه ما داشتند هر دو رژیم اتهاماتی پوچ و یک.  دو رژیم بود
گذاران سازمـان را    شاه که بنیاندر رژیم.  که رابطه با عراق است

ها ارتبـاط  اتهام اول آن1972و 1971هاي کرد، در سالاعدام می
اي بـا حـزب بـعـث           که ما رابطهما با حزب بعث بود؛ درصورتی

.این ماهیت دو رژیم در ایران است. نداشتیم
آید چنین چیزي شـنـیـده      من یادم نمی:  صابر*  

.باشم
خواست علیه شما آید شاه مییادتان می:  رجوي*  

موقع و   در آن.  کودتا کند؛ قرارداد شط را الغا کرد
داران خواست جامعه ایران و طرفوسیله میبدین
یک سال بعد در سـال      .  ایرانیست را بشوراندپان

جزئی از اتهامات علیه ما .  ما دستگیر شدیم1971
یـک شـب     براي همین.  ارتباط با حزب بعث بود

گذاران، سه تا پیشنهاد گذاشتند قبل از اعدام بنیان
ها را بپذیرید اعدامتـان  و گفتند که هرکدام از این

اول اینکه بگویید ما از عراق دسـتـور     .  کنیمنمی
گیریم؛ دوم اینکه مبارزه مسلحانه را محـکـوم   می

کنید؛ سوم اینکه بگویید اسـالم و شـیـعـه بـا            
هـاي  در روزنامه.  مارکسیسم، جنگ و مبارزه دارد

باري که رژیم دستگیـري  بیست سال پیش اولین
تعدادي از .  ما را اعالم کرد، اتهام عراق هم هست

ها در دبی دستگیر شده نشینکادرهاي ما در شیخ
هـا را بـه       هواپیمایی که آن]  مجاهدین[ بودند؛ 

. برد، به سمت بغداد منحـرف کـردنـد     تهران می
خمینی هم رفتند ولی ) امام( پیش ما بودند و سراغ 

براي همین شمـا  .  او حاضر نشد از ما حمایت کند
کردید که مـمـکـن    شناختید؛ فکر میافراد را نمی

در چند ماه.  ها عوامل رژیم شاه باشنداست این
هـاي  زندان شما بودند، بعد عرفات دخالت کرد و شما بچه

وقتی مطمئن شدید که ایادي رژیم نیستند، از .  ها به بیروت رفتندما را آزاد کردید و آن
خمینی آمد، ) امام( این زمان به بعد همیشه مارك عراق بر روي مجاهدین بود، بعداً که 

گفت کـه  چه قبل از شروع جنگ با شما و چه تا روز آخري که در تهران بودیم، او می
).4(»هستند»منافقین نمایندگان عراق در تهران«

آوردن پایگاه مـردمـی و       کارگزاران سازمان به خوبی دریافته بودند که براي به دست
ها پیش از هر کار باید امام خمینی را به پشتیبانی از سازمان واداشت رخنه در دل توده

از این رو نخست در پی .  برداري نمودو از جایگاه امام در میان ملت براي سازمان بهره
ربودن هواپیماي تاکسی ایر از دبی و بردن آن به بغداد، سازمان از راه غیرمسـتـقـیـم     
فشارهایی بر امام آورد تا به پشتیبانی از ربایندگان هواپیما و سازمـان آنـان     

نگري امام به بار ننـشـسـت و بـا         اما این نقشه به سبب ژرف. برخیزد
هاي متعددي براي دیدار با امام سپس درخواست.  شکست روبرو شد

مطرح شد، ولی امام در برابر دیدارهاي اعضاي سازمـان، ضـمـن      
مخالفت با مبارزه مسلحانه و تأکید بر نابودي این تشکیالت، اعالم 

هایشان به این نتیـجـه   من از مجموع اظهارات و نوشته« :  نمودند
دانـد  لیکن چون میرسیدم که این جمعیت به اسالم اعتقاد ندارد، 

که در کشوري مانند ایران که بیش از هزار سال است اسالم در رگ 
توان پیشرفت و پی این ملت ریشه دوانیده است جز با نام اسالم نمی

گذارند باالي نوشته خود نام خدا را می.  اندکرد، لذا اسالم را ملعبه کرده
ها و مادیـون  هاي مارکسیستها و بافتهلیکن ذیل آن همان حرف

این فکر در من فقط در حد یک گمان بود لیکن هـر چـه       .  است
هایشان بیشتر منتشر شد این گمان در من بیشتـر  گذشت و نوشته

خواهم بگویم همه آنهایی که بـا ایـن       البته من نمی.  تقویت شد
ممکن است در میان آنهـا افـرادي     .  اندجمعیت هستند این جوري

باشند که واقعاً به اسالم اعتقاد داشته باشند و چه بسا افرادي کـه  

هایشان من از مجموع اظهارات و نوشته« 
به این نتیجه رسیدم که این جمعیت بـه    

داند که لیکن چون میاسالم اعتقاد ندارد، 
در کشوري مانند ایران که بیش از هـزار    
سال است اسالم در رگ و پی این مـلـت   
ریشه دوانیده است جز با نـام اسـالم       

توان پیشرفت کرد، لذا اسالم را ملعبه نمی
باالي نوشته خود نـام خـدا را       .  اندکرده

ها و   گذارند لیکن ذیل آن همان حرفمی
... ها و مادیون استهاي مارکسیستبافته

خواهم بگویم همه آنهایی که البته من نمی
. انـد با این جمعیت هستند این جـوري   

ممکن است در میان آنها افرادي باشـنـد   
که واقعاً به اسالم اعتقاد داشته باشند و   
چه بسا افرادي که فریب آنها را خـورده    
باشند لیکن اساس تشکیالت این جمعیت 

».روي اعتقاد به اسالم نیست
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فریب آنها را خورده باشـنـد لـیـکـن اسـاس           
تشکیالت این جمعیت روي اعتقاد بـه اسـالم     

)3(».نیست
ساواك به مجـاهـدیـن و      1350ضربه شهریور 

دستگیري قریب به پنجاه نفر از اعضاي کـادر    
هـاي  مرکزي و نامـوفـق بـودن عـمـلـیـات           

گـیـري واالگـهـر       گروگان« بخش مانند رهایی
انفجار دکل « و )  فرزند اشراف پهلوي( »  شهرام

و دستگیري تعـدادي دیـگـر از        »  برق تهران
نـژاد و    اعضاي رهبران از جـملـه حـنـیـف           

زادگان، تحلیل دیگري را در سازمان رقم زد بدیع
.بود» زدگیعمل«که خالصه آن اشتباه در 

فرار مرموز و مشکوك محمدتقی شهرام از زندان ساري و پیوستن او بـه مـرکـزیـت       
هاي بررسی و تصمیم و تحـوالت ایـدئـولـوژیـکـی         جمع« سازمان منجر به تشکیل 

چنین روندي آن حداقل اعتنا به ایدئولوژي اسالمی را نیز از بین برد و   .شد»  سازمان
همه در درون و گرایانه مارکسیسم شد، اما اینهاي ماديسازمان غرق در تئوري تحلیل

تا . آن هم در میان اعضایی بود که براي انجام پروسه تغییر و تحول انتخاب شده بودند
واقفی و ترور ناموفق مرتضی صمـدیـه لـبـاف       اینکه پس از ترور خونین مجید شریف

.برون افتادطلب و مارکسیست پرده توسط رهبران قدرت
اي به بیشتر رهبران سازمان که هنوز آزاد بودند در بیانیه1354سرانجام در اردیبهشت 

ـ لنینیسم و کنار نهادن اسالم از سازمـان رأي    تغییر ایدئولوژي و پذیرش مارکسیسم 
اي با عنوان بیانیه مواضع ایدئولوژیک اعالم کـرد  کادر رهبري سازمان در جزوه.  دادند

انـدیشـی   که پس از ده سال زندگی مخفی، چهار سال مبارزه مسلحانه و دوسال بـاز   
ایدئولوژیکی گسترده، به این نتیجه رسیده است که نه اسالم، بلکه مارکسیسم فلسفـه  

ما هرچه پوستین هزار و چهارصد ساله اسالم را بـا  « آنها نوشتند . انقالبی راستین است
زیرا اسالم .  شدنمودیم، بخش دیگري از آن دچار پارگی میتوجیهات علمی وصله می

ایدئولوژي طبقه متوسط است ولی مارکسیسم ایدئولوژي رستگاري و رهایی طـبـقـه      
)5(».کارگر

سادگی عبور نکردند و انشعاباتی در سـازمـان   اعضاي مسلمان سازمان از این حادثه به
مانند ( هاي خونین و ترور پدید آوردند که با تصفیه

ترور محمد یقینی، ترور علی میرزا جعفر عالف و   
از طـرف    )  تصفیه مرگبار رفعت افراز در ظـفـار      

.رهبران تغییر ایدئولوژي مواجه شدند
دست کودتاچیان و صمدیـه واقفی به مجید شریف

. شهادت رسیدنددست پلیس رژیم شاه بهلباف به
. در زندان نیز تشتت و چنددستگی ایجاد شده بود

ترین تشکل در میان زندانـیـان سـیـاسـی        عمده
سازمان را مسعود رجوي و موسی خیابانـی اداره    

کردند؛ که از همان نخست نیروهاي مذهـبـی   می
ارتجاعی نام نهاده و آنان مخالف سازمان را راست

. کـردنـد  ترین دشمن خود قلمـداد مـی    را جدي
ترین اقدامی که رجوي براي جذب هـرچـه     مهم

بیشتر هواداران و براي تداوم موجودیت سـازمـان   
مجاهدین خلق انجام داد، حفظ ظاهر اسالمی بـا  
شعارهاي سطحی دینی بود بـراي مـثـال وي          
برخالف دیدگاه مرکزیت سازمان در بـیـرون از       

اهللا المجاهدیـن عـلـی      فضل« زندان، آیه کریمه 
را از سرلوحه آرم سازمـان  »  القاعدین اجراً عظیما

حذف نکرد ولی در عمل سازمان را در مسیري 
رهبري کرد که حتی رژیم شاه نیـز بـرچسـب      

.مارکسیست اسالمی را به آنان منتسب کرد
فاز جدید فعالیت مجاهدین خلق در دو حـوزه    

هاي رژیم شاه و بیرون از زنـدان      درون زندان
شهرام رهبري سازمان در بیـرون  تقی.  آغاز شد

تازگـی بـه     او به.  دار شده بوداز زندان را عهده
مارکسیسم گرویده و موفق شده بود طی یـک  
پروسه تدریجی و پیچیده، ایدئولوژي سازمان را 

.نیز به مارکسیسم تغییر دهد
پس از وقوع انقالب اسالمـی، در پـایـیـز و           

این گروه که افـراد  . ، اغلب اعضاي زندانی مجاهدین از زندان رها شدند1357زمستان 
سرعت به تجدید سازمان بپردازد و از فضاي خاص شد، کوشید بهبسیاري را شامل می

آنـان بـا     .  برداري کنـد ضابطۀ روزهاي انقالب براي جذب هوادار و امکانات بهرهو بی
هاي بنیانگذاران و تعداد کثیر شهدایشان که در درگیري با رژیم شـاه بـه       پوشش نام

سـرعـت   هاي جوانان در صدر انقالب، بهفکريخون غلتیده بودند و نیز با توجه به خام
کـه  1357در روزهاي پایانی بهمن ضمناً.  موفق شدند تعداد زیادي هوادار جذب کنند

ها مقادیر متنابهی ها افزایش یافته بود، آنها و پادگانحمالت به مراکز دولتی، پاسگاه
بـدیـن   .  هاي پنهان و امن خویش سرازیر کردنـد سالح و مهمات را مصادره و به خانه

ترتیب، خود را در موضع احیا و تجدید حیات یافتند و رویاهاي اقتدار مجدد و کسـب    
.قدرت سیاسی را در سر زنده کردند

هاي خونین مخالفان به راه سازمانی که بر بناي التقاطی شکل گرفته و با ترور و تصفیه
خود ادامه داده بود، با پیروزي انقالب در تداوم هـمـان خصـلـت خـودمـحـوري و              

ُمنِ مسعود رجوي که به ی.  طلبی خواستار تسخیر تمام ارکان حکومتی و ملی بودقدرت
وزیدن نسیم پیروزي انقالب از زندان رهیده بود در رأس سازمان، خواستار انـحـالل     

نامید و اگر نبود ذکاوت »  ارتش ضد خلقی« و »  ارتش آمریکایی« ارتش شد و آن را 
در جلوگیري از این توطئه، معلوم نبود که با متـالـشـی    )  ره( و دوراندیشی حضرت امام

هاي ضدانقالب و جنگ تحمیلی چه بر سر این مرز و   شدن ارتش در مواجهه با گروه
!آمد؟بوم می

نظام سیاسی جدید که منبعث از انقالب اسالمـی  
در حقیقت مباحث . سرعت واکنش نشان دادبود به

هاي قـبـل از       داده در واپسین سالو مسائل رخ
انقالب در بیرون و داخل زنـدان، بسـیـاري از          

داشت تا از هرگونـه  نیروهاي سیاسی را بر آن می
اعتمادي به مجاهدین اکراه ورزند و از آنان و خط 

مجاهدین به رهـبـري   .  ّي جویندمشی ایشان تبر
مسعود رجوي، موسی خیابانی، مهدي ابریشمچی 

کسوتان تشکیالت قدیمی، و جمع دیگري از پیش
سرعت به سوي استقرار نیروها براي معارضه با به

ها هم در برخی سوءتفاهم.  نظام جدید پیش رفتند
میان نیروهاي مقابل وجود داشت، امـا مسـئلـه      

ها براندازي رژیم جمهوري اسالمی بـه  اصلی آن
ها بر ایـن بـود تـا        رهبري امام بود و تالش آن

هـاي  هاي الزم براي سست کردن پـایـه    زمینه
. جمهوري اسالمی در سراسر کشور ایجـاد شـود    

درپـی بـا     دستور کار مجاهدین، برخوردهاي پی
هـا در    اطـالع آن   پشتوانۀ هواداران جوان و کم
چنان تشـنـجـات      .  تهران و سایر نقاط ایران بود

1358هاي انگیزي طی سالآمیز و حیرتخشونت

اي با عنوان کادر رهبري سازمان در جزوه
بیانیه مواضع ایدئولوژیک اعالم کرد کـه    
پس از ده سال زندگی مخفی، چهار سال 

انـدیشـی   مبارزه مسلحانه و دوسال بـاز 
ایدئولوژیکی گسترده، به این نـتـیـجـه       
رسیده است که نـه اسـالم، بـلـکـه            
. مارکسیسم فلسفه انقالبی راستین اسـت 

ما هرچه پوستین هـزار و    « آنها نوشتند 
چهارصد ساله اسالم را با توجیهات علمی 

نمودیم، بخش دیگـري از آن      وصله می
زیرا اسالم ایدئولوژي . شددچار پارگی می

طبقه متوسط است ولی مـارکسـیـسـم       
ایدئولوژي رستگاري و رهایـی طـبـقـه       

».کارگر
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هاي آنارشیست، مائوئسیت و مارکسیست و نیز برخی ، توسط مجاهدین و گروه1359و 
خوارج مذهبی نظیر آرمان مستضعفین و امثالهم رخ داد که شرح آن، خود، تـاریـخ و       

.طلبدمیمقالی جداگانه
هاي سازمان و سازمان امنیت عراق آنچه بیـش از    با توجه به سابقه طوالنی همکاري

هر موضوع دیگري مرکزیت سازمان را در معرض 
افکار عمومی و در میان هواداران و در برابر رقباي 

هاي چپ تحت فشـار قـرار     ویژه گروهسیاسی به
گیري و عملکرد سازمـان  داد، چگونگی موضعمی

در مواجهه با تجاوزات عراق به مرزهاي کشورمان 
.و اشغال شهرها و بخشی از سرزمین ایران بود

طور در رفتار سازمانی مرکـزیـت   در اسناد و همین
تنها نوعی رودربایستی با مردم مجاهدین خلق، نه

و رقباي چپ، بلکه نوعی دوگانگی آشکار در برابر 
نـحـوي کـه      شد؛ بهرژیم عراق نیز مشاهده می

گیري چند پهلوي مـرکـزیـت      الي موضعباالخره هواداران احساساتی سازمان از البه
وجه قادر نبودند تکلیفشان را در برابر متجاوزي که به ناموس و مجاهدین خلق به هیچ

ترین رحمی نکرده بود، درك کنند و این همان هدفی بود که خاك این مملکت کوچک
مهم این بود که سازمان بدین شکل فرصت بهتر و بیشتر براي .کردسازمان دنبال می

.کرددرپی فراهم میهاي پیدگردیسی
:کردند بسیـار جـالـب اسـت        تحلیلی که مجاهدین در اولین روزهاي جنگ ارائه می

جنگ ایران و عراق جنگی است ارتجاعی و ناعادالنه، انگیزه ایران از ایـن جـنـگ      « 
ولـی  ...  صدور انقالب است، انگیزه عراق قطب شدن در منطقه و ادعاهاي مـرزیسـت  

هایی که اما به لحاظ حمایت.  وابسته نیست، این کار از وي ساخته نیست)  عراق( چون 
کننـد و    از دو کشور شده است، کشورهایی نظیر اردن و عربستان از عراق حمایت می

از ایران؛ حمایت سوریه از ایران به خـاطـر   ...  َل وَمهاي مسلمان مرتجع نظیر اسازمان
کـنـد دروغ     تضادهایش با رژیم عراق است و حمایت الجزایر که رژیم ایران ادعا می

به لحاظ مسائل داخلی نیز، چون مسائل داخلی ایران بیشتر است، اگر جنگ دراز .  است
سـري  رغم داشتن یـک مدت بشود، باعث سقوط رژیم ایران خواهد شد ولی عراق به

...مسائل داخلی، چون قدرت سازماندهی دارد، قادر است که مسائلش را حل نـمـایـد     
»!!)؟؟(

قبل از آغاز جـنـگ   )  ره( چنین ادعاها و تبلیغاتی در حالی است که حضرت امام خمینی
به فلسفه صدور انقالب پرداخته و آن را به صدور معنویت 1359مرداد 18تحمیلی در 

خواهیم گوییم انقالبمان را میما که می«:انقالب اسالمی به جهان تفسیر کرده بودند
خواهیم این را   ما می:  خواهیم این مطلب را همین معنایی که پیدا شدهصادر کنیم، می

خواهیم شمشیر بـکـشـیـم و       صادر کنیم، ما نمی
عراق بـه مـا االن       .  تفنگ بکشیم و حمله کنیم

اي کند و ما هیچ حملههاست دارد حمله میمدت
کنند مـا دفـاع     ها حمله میکنیم آنها نمیبه آن

خواهیم که ایـن    ما می.  دفاع الزم است.  کنیممی
مـان را، انـقـالب        انقالب ما را، انقالب فرهنگی

مان را به همه ممالک اسـالمـی صـادر      اسالمی
».کنیم

له پس از آغاز جنگ تحمیلی در   طور معظمهمین
مـا  « :فـرمـودنـد   1359مهر 28سخنرانی مورخ 

جـا صـادر     گوییم باید انقالب ما به همهاینکه می
بشود، این معنی غلط را از او برداشت نکنند که ما 

مـعـنـی صـدور       ...  خواهیم کشورگشایی کنیممی
ها بیدار بشوند و انقالب ما این است که همه ملت

ها بیدار بشوند و خودشان را از ایـن        همه دولت

ها دارد به گرفتاري که دارند و تحت سلطه بودنی که هستند و از اینکه همه مخازن آن
».کنند نجات بدهندرود و خودشان به نحو فقر زندگی میباد می

پذیرد تا به سازمانی که در راه خیانت به وطن قـدم    کدام منطق و سیاست اصولی می
نـمـایـی و      کند اجـازه قـدرت      دارد و کشورش را عامل بروز جنگ معرفی میبرمی

برداري دهد و امکان حضـور در جـبـهـه           بهره
شـدن  ایزوـلـه  .  را برایشان فراهم آورد!)  مستقل؟( 

مجـاهـدیـن    )  طلبانهفرصت( مواضع اپورتونیستی 
صدر را بـه یـاري خـود          ها بنیسبب شد تا آن

فراخوانند و تنها او را صاحب صالحـیـت بـراي      
هـا در    اظهارنظر در نحوه و چگونگی حضور آن

.هاي جنگ بدانندجبهه
خطـاب  1359آبان 14اي به تاریخ آنان طی نامه

:نویسندصدر میبه بنی
صدر ریاسـت جـمـهـوري و         جناب آقاي بنی« 

:فرمانده کل قوا
هـاي  هایی خطاب به مقامات مسئول و همچنین طی اطالعیهطور که طی نامههمان

ایم، نیروهاي سازمان مجاهدین خلق ایران از اولین روزهاي آغـاز    رسمی اعالم کرده
تجاوز عراق به میهن ما، در کنار مردم و نیروهاي رزمنده و در صفوف مقدم جبهه بـه  

تر اینکه ما در آغـاز جـنـگ        مسئله مهم!!)  ؟؟( انددفاع از مرزها و مردم کشور پرداخته
تالش کردیم تا براي شرکت در دفاع از مردم و میهنمان که آن را حـق مشـروع و         

دانیم، تجویز مـقـامـات      نظر کردن براي تمام انقالبیون این میهن میغیرقابل صرف 
تمام این فشارها را صرفاً به این دلیل باید تحمل کنیم کـه  .مسئول را نیز کسب کنیم

(!!!)» .ایم به گرایشات انحصارطلبانه برخی پاسخ مثبت دهیمحاضر نشده
جمهوري شده و   دار ریاستبا آراي مردم عهده1358صدر که در بهمن ابوالحسن بنی

به عنوان فرمانده کل قوا منصوب شـده  )  ره( در اسفند همان سال از طرف حضرت امام
هاي نظامی نداشت و توان نظامی ایران را براي بود، با شروع جنگ، امیدي به راه حل

دانست و بیشتر دل در گـرو حـل     جانبه ارتش بعث ناکافی میرویارویی با یورش همه
از آنجا که وي تنها عامل آغاز جنگ را احساس خطر .  سیاسی و دیپلماسی فعال داشت

کـرد،  تعبیر و تفسیر می)  ره( و رهبري حضرت امام»  صدور انقالب اسالمی« غرب از
اتخاذ کرد و درصدد برآمد تا بـا طـرح و       )  ره( مواضعی در جهت تضعیف حضرت امام

له کنترل اوضاع را در داخل کشور به دست گیـرد و    اجراي کودتاي خزنده علیه معظم
.خواست جنگ را به پایان ببردطور که خود میآن
آمدند و اي از مجاهدین و هواداران ایشان، در دانشگاه تهران گردعده59اسفند 14در 

صدر شعارهاي تندي سردادند که به این ترتیب پیوندي نامبارك بین در حمایت از بنی
.ایشان به وجود آمد

روست که مجاهدین در تنگناهاي سیاسـی  از این
هـاي  امید به مانورها، تصمیمات و برنامـه چشم
هاي وي سر صدر داشتند تا از خاکستر سیاستبنی

.زبانه کشندبرون آورند و شعله
20صدر از فرماندهی کل قوا به تاریـخ    عزل بنی

و برکناري او )  ره(توسط حضرت امام1360خرداد 
خرداد همان سـال بـا     31جمهوري در از ریاست

رأي عدم کفایت مجلس شوراي اسالمی، تـمـام   
آرزوها و آمال مجاهدین را نقش بر آب کـرد و      

. ها را با انقالب روشـن کـرد      نسبت و موضع آن
صـدر از    مجاهدین به خشم آمده از عزل بـنـی  

:فرماندهی کل قوا اطالعیه دادند
شک جان او را نیز جداً جمهور که بیعزل رئیس«

دهد، عمالً مفهومی جز در معرض تهدید قرار می

سازمانی که بر بناي التقاطی شکل گرفتـه  
هاي خونین مخالفان به و با ترور و تصفیه

راه خود ادامه داده بود، با پیروزي انقـالب  
در تداوم همان خصلت خـودمـحـوري و      

طلبی خواستار تسخیر تمام ارکـان  قدرت
...حکومتی و ملی بود

گوییم باید ما اینکه می« ):  ره( امام خمینی
جا صادر بشـود، ایـن       انقالب ما به همه

معنی غلط را از او برداشت نکنند که مـا    
مـعـنـی    ...  خواهیم کشورگشایی کنیممی

ها صدور انقالب ما این است که همه ملت
ها بیدار بشوند و بیدار بشوند و همه دولت

خودشان را از این گرفتاري که دارنـد و      
تحت سلطه بودنی که هستند و از اینـکـه   

رود و   ها دارد به باد مـی همه مخازن آن
کـنـنـد    خودشان به نحو فقر زندگی مـی 

».نجات بدهند
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اعالم جنگ مرتجعین به تمامی خلق ایران ندارد و در     
بحبوحه جنگ با عراق خیانتی آشکار به مصالح مـلـی     

تـوانـد بـدون پشـتـوانـه           ایران است که قطعاً نـمـی  
لکن ما یـقـیـن    .  کارانه امپریالیستی متصور باشدسازش

افروزان انحصارطلب داریم که خلق قهرمان ایران جنگ
اند اصـرار  چنانچه باز هم در خطی که در پیش گرفته(را 

بر جاي خود خواهد نشاند و تـمـامـی کـیـد و          )  ورزند
مکرهاي شیطانی آنان را به خـودشـان بـاز خـواهـد            

».گرداند
از آنجا که مجاهدین به دفاع از کشور اعتقاد قـلـبـی و      
درونی نداشتند، حضور در خط مقدم جبهه را تلف شـدن  

هاي مختلف از دیدند لذا به بهانهنیروهاي خود می
رفتند هاي جنگ طفره میحضور مستقیم در جبهه

عـنـوان نـیـروي       و بیشتر در پی آن بودند تا بـه 
نظامی در مناطقی حضور یافته که آسیبی بـه  شبه

ها نرسد ولی امکان تبلیغ سیاسی برایشان مهیا نآ
هاي جنگ براي مجاهدین نه جبـهـه   جبهه.  شود

عمل و شهادت بلکه جبهه فرصت، تبلیغ و کسب 
ها حـاضـر   قدرت بود، همانا وقتی ایشان در جبهه

آوري ّشـان مصـروف جـمـع        شدند تمام هممی
اطالعات، اسلحه و عکس از مناطق و مـواضـع       

آوري آمار و ارقام از اسـتـعـداد و        استقرار و جمع
گـونـه   و وقتی با این.  شدامکانات و تجهیزات می

شد باز صدایشان را بـلـنـد    ها مقابله میاعمال آن
کردند و از همین برخورد هم بـراي تـبـلـیـغ و          

و آن را بـاعـث         کردندنمایی استفاده میمظلوم
تر شدن عراق و تداوم تـجـاوز تـحـلـیـل           جري

.کردندمی
هاي سازمان در قبال جنـگ  وقتی هم که سیاست

و اصالت انقالب، رنگ بـاخـت، سـعـی کـردنـد بـا                
جا و انتشار نشریه و بولتن ایـران را      هاي جابهسخنرانی

.مسئول بروز جنگ معرفی کنند
پس از اطالعیه دادستانی انقالب اسالمی آبادان دربـاره    

خانـه رزمـنـدگـان       « اخراج مجاهدین و محاصره 
توسط ارتش که مدارك و اطـالعـات       »  مجاهد

وسیعی راجع به استراتژي نیروهاي مسلح و تعـداد  
هـا در    هاي بسیاري از جبههها و عکسضدهوایی

مشخـص شـد کـه حضـور           .  آن کشف شده بود
هواداران و اعضاي سازمان در بـیـن صـفـوف           

تنها به منظور کسب مشروعیت رزمندگان اسالم نه
آوري اطالعات مردمی بلکه براي جاسوسی و جمع

.نظامی به نفع دشمن بوده است
افـکـنـی و      هاي جاسوسی با تـفـرقـه   این فعالیت

چینی انبوهی از هواداران و میلـیـشـیـاهـاي      توطئه
سازمان در شهرها و در میان مردم و جامعه ملتهب 
از تجاوز عراق توأم بود، تا بلکه عالوه بر محاصره 

المللی، این فشارها نـیـز   اقتصادي و فشارهاي بین
.سقوط رژیم را سرعت بخشد

اوج دامن زدن به این تضادهاي سیاسی اجتماعی و 

مشـتـرکـاً تـوسـط        1359اسفند 14تولید بحران در 
ها و سپس تظاهـرات  سازمان مجاهدین خلق و لیبرال

در واقع این .  بود1360خرداد 30مسلحانه سازمان در 
تظاهرات ورود سازمان به فاز مسلحانه را رقم زد و به 

هاي ایران تصور مرکزیت سازمان، با توجه به شکست
گیري مناطق اشغالی و صدر در بازپسلیاقتی بنیو بی

ور ترین شرایط براي شعلهطوالنی شدن جنگ، مناسب
.وجود آمده بودعیار بهکردن یک جنگ داخلی تمام

با ایجاد آشوب و هـرج و    1360بدین ترتیب تابستان 
مرج در شهرها، به آتش کشیدن وسایل نقلیه عمومی، 

دفاع و ترورهاي کور، جـرکـت   ضرب و شتم مردم بی
. ي علیه نظام اسالمـی آغـاز گـردیـد        مسلحانه

منافقین اولین ضربه هولناك را در شـشـم تـیـر       
با انفجار بمبی در مسجد ابوذر و سوء قصد 1360

اي و سپس در هفتم تـیـر     اهللا خامنهبه جان آیت
همان سال با انفجار دفتر مرکزي حزب جمهوري 

تن از مسئولین 72اسالمی و به شهادت رساندن 
طراز اول کشور از جمله دکتر بهشـتـی رئـیـس       

دو ماه بعد نیز بـا    .  دیوان عالی کشور وارد آوردند
وزیري مـوجـبـات شـهـادت        انفجار دفتر نخست

وزیر باهنر را فراهم جمهور رجایی و نخسترئیس
توان از جمله اقدامات دیگر منافقان می)  7.( کردند

به ترور شهید دکتر آیت، انفجار دفتر دادستانی، به 
اهللا قدوسی، شهداي محراب شهادت رساندن آیت

)8.(و تعداد زیادي از مردم عادي اشاره نمود
اقدامات تروریستی این سازمان از مـهـمـتـریـن      
خساراتی بود که بر نظام نوپاي جمهوري اسالمی 

زیرا دولت انقالبی به ناگهان با از دست .  وارد آمد
نفر از دولتمردان و رهـبـران   دادن حدود دویست
از سوي دیگر تصور طراحـان  .  طراز اول خود مواجه شد

اعمال فوق این بود که با از دست دادن این عده، رژیم 
آنـهـا   انقالبی سقوط کرده و زمینه براي کسب قدرت   

با این حال سازمان مجاهدین خلق بـا    .  شودفراهم می
رهبري مقتدرانه امام خمینی و حضـور پـرشـور      

هاي مختلف مواجـه شـد و از         مردم در صحنه
.هاي فوق راه به جایی نبردتوطئه

صـدر بـه     از این رو رئیس سازمان همراه بنـی 
پاریس گریخت و بقیه کادرهاي آن تحـت امـر     
. موسی خیابانی به ایجاد ترور و انفجار ادامه دادند

هـاي تـیـمـی و         کلیه خانـه 61تقریباً تا سال 
هاي عملیات شهري آنها از بین رفـت و      پایگاه

آنها سعی کردند آخرین ضربات خـود  باقی مانده 
به انقالب را با استقرار در عراق و ارائه اطالعات 

. ها و بازجوئی از اسراي ایرانی وارد کننـد به بعثی
اوج وابستگی منافقین به رژیم تجاوزگر بعثی را   

توان در اواخر جنگ تحمیلی مشاهده نـمـود   می
که عمده قواي خود را با پشتیبانی عـراق وارد      
مرزهاي غربی کشور کردند که البته به لـطـف     
پایمردي رزمندگان ایرانی در عملیات مرصاد بـه  

پس از اطالعیه دادستانی انقالب اسالمی 
آبادان درباره اخراج مجاهدین و محاصره 

توسط ارتـش  »  خانه رزمندگان مجاهد« 
که مدارك و اطالعات وسیعی راجـع بـه     
استراتژي نیروهاي مسـلـح و تـعـداد         

هاي بسـیـاري از       ها و عکسضدهوایی
مشخـص  .  ها در آن کشف شده بودجبهه

شد که حضور هواداران و اعضاي سازمان 
تنها به در بین صفوف رزمندگان اسالم نه

منظور کسب مشروعیت مردمی بلکه براي 
آوري اطالعات نظامی به جاسوسی و جمع

.نفع دشمن بوده است

صدر بـه پـاریـس      رئیس سازمان همراه بنی
گریخت و بقیه کادرهاي آن تحت امر موسـی  
. خیابانی به ایجاد ترور و انفجار ادامه دادنـد   

هاي تـیـمـی و      کلیه خانه61تقریباً تا سال 
هاي عملیات شهري آنها از بین رفت و پایگاه

آنها سعی کردند آخرین ضـربـات   باقی مانده 
خود به انقالب را با استقرار در عراق و ارائـه  

ها و بازجوئـی از اسـراي       اطالعات به بعثی
اوج وابستگی منافقین بـه    .  ایرانی وارد کنند

توان در اواخر جنگ رژیم تجاوزگر بعثی را می
تحمیلی مشاهده نمود که عمده قواي خود را   
با پشتیبانی عراق وارد مرزهاي غربی کشـور  
کردند که البته به لطف پایمردي رزمـنـدگـان    

.ایرانی در عملیات مرصاد به کلی نابود شدند
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.کلی نابود شدند
همچنین منافقین طـی تـمـام ایـن         

ها که مستقیماً در بـه شـهـادت      سال
رساندن چند هزار نفر از ملت مسلمان 

اي روابط گسترده.  ایران نقش داشتند
هـاي  با رژیم صهیونیستی و سازمـان 

. جاسوسی غربی نیز برقرار کرده بودند
هاي منافقین در عراق اگر چه فعالیت

هـا  و مناطق مرزي تحت نظر عراقی
هاي سازمان گرفت، با این حال فعالیتصورت می

در بیرون از عراق خارج از کنترل رژیم بعثی بود و 
هاي اطالعاتـی  شامل رابطه بابسیاري از سرویس

) موساد( غربی به ویژه سازمان اطالعاتی اسراییل 
.شدمی

هاي سازمان با موساد در اوایل نخستین همکاري
شکل گرفت و از آن زمـان تـاکـنـون،         80دهه 

هاي صهیونـیـسـتـی     منافقین از حمایت سرویس
به هر حال با توجه بـه ایـن       .  باشندبرخوردار می

اي مطلب که میان رژیم صهیونیستی و فـرقـه      
اي دروغیـن  نامتعارف که ایدئولوژي خود را ملغمه

از مارکسیسم و مذهب شیعه قـرار داده اسـت،        
هیچگونه وابستگی ایدئولوژیک یا اهـداف دراز      

توان بنابراین میتواند وجود داشته باشد،مدت نمی
ها از اعمـال وطـن     نتیجه گرفت که صهیونیست

ي این گروهک به نـفـع خـود      فروشانه و خائنانه
برند و در عوض منـافـقـیـن     نهایت استفاده را می

.آورندچیزي به جز ننگ به دست نمی
کـردنـد،   امام خمینی که آگاهانه وقایع را نظاره می

ضمن منافق نامیدن سازمان مجاهدین خلق آنـان  
اینان که از امپریالیـسـم   :  « را چنین معرفی نمودند
کردند، اکنون معلوم گونه میانتقاد سرسختانه منافق

شد که چهره واقعی آنان چه چهره کریهی است و   
امروز به خوبی روشن است که اینـان بـه دامـان        

ها پناهنده و با کمک آنان به تـوطـئـه    امپریالیست
سازي اند و با شایعهعلیه جمهوري اسالمی برخاسته

خواهند جوانان معصوم را به دام پردازي میو دروغ
بکشند و با استفاده از خون مظلومان، امر اربابانشان 

هـایـی   باید در همه منابر به این جوان. را اجرا کنند
اند از این منافقین و امثال آنها نصیحت بشود، دعوت به حق بشود، باید که گول خورده

کنند به ضد جمهوري اسالمی قـیـام     آنها را فهماند که اینهایی که شما را دعوت می
اینهایک . خواهند اسالم را از بین ببرندبا اسم اسالم میکنید، اینها با اسالم بد هستند،

البالغه و قرآن را اسباب دسـت قـرار     اند، اینها نهجروز با مقاصد اسالمی همراه نبوده
اطالع، ایـن    هاي بیالبالغه و قرآن را از بین ببرند و این جواندادند براي این که نهج

اند و در مـقـابـل مـلـت            اطالع، دستخوش این تبلیغات سوء اینها شدهپسرهاي بی
)9(» .اندایستاده

نـامـه   اهمیت نفاق و منافق در نزد امام آنچنان زیاد بود که حتی ایشان در وصیـتـت  
امروز «: هایی را درباره مقابله با منافقین مطرح کردندسیاسی ـ الهی خویش نیز توصیه

و در آتیه نیز آنچه براي ملت ایران و مسلمانان جهان باید مطرح باشد و اهمیت آن را 
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مسلمین و خصوص ایرانیان بویژه در 
عصر حاضر، آن است که در مقـابـل   

العمل نشان داده   ها عکساین توطئه
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هاي سازمان با موسـاد در    نخستین همکاري
شکل گرفت و از آن زمـان        80اوایل دهه 

هـاي  تاکنون، منافقین از حمایت سـرویـس  
به هر حال با .  باشندصهیونیستی برخوردار می

توجه به این مـطـلـب کـه مـیـان رژیـم              
اي نـامـتـعـارف کـه          صهیونیستی و فرقه

اي دروغـیـن از       ایدئولوژي خود را ملغمـه 
مارکسیسم و مذهب شیعه قرار داده اسـت،   

هیچگونه وابستگی ایدئولوژیک یا اهداف دراز 
بنابـرایـن   تواند وجود داشته باشد،مدت نمی

هـا از    توان نتیجه گرفت که صهیونیستمی
ي این گروهک اعمال وطن فروشانه و خائنانه

برنـد و در      به نفع خود نهایت استفاده را می
عوض منافقین چیزي به جز ننگ بـه دسـت     

.آورندنمی

تاریخ
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سازمان نفاق؛ روایتی از درون

وگوگفت

●)شاهیعزت(اهللا مطهري گفتگو با عزت●
شما از نخستین کسانی بودید که از همان ابتدا بـا سـازمـان        □ 

مختصري از سوابق و پیشینه و مبارزات .  مجاهدین در ارتباط بودید
.خود و سازمان مجاهدین را بیان کنید

هاي مذهبی و مبارزان بازار و در ادامه با گروه مؤتلفه رخ آشنایی من ابتدا با گروه
علی منصور بسیاري از آنان دستگیر شدند و تشکلشان هم پس از ترور حسن.  داد

هفده سال بیشتر نداشتم که یک گروه متفرقه تشکیل دادم و مبارزات .  متفرق شد
هاي مـبـارزاتـی،    آن زمان بیشتر تشکل.  خود را با تعدادي از دوستان ادامه دادیم

خواندند به جبهه مـلـی مـنـتـسـب         هایی را هم که نماز نمیگروه.  مذهبی بودند
. گاه اظهار نکردند که ما کمونیست هسـتـیـم   هاي جبهۀ ملی هیچبچه.  کردندمی

. ، مطرح شـدنـد  1350هاي چپ هم بعد از وقایع سیاهکل یعنی بعد از سال گروه
نماد مارکسیسم در . پیش از آن تحت عنوان مارکسیست گروهی شکل نگرفته بود

) ره( هاي امام خمیـنـی  قسمت اعظم کار من پخش اعالمیه.  ایران حزب توده بود
حتی وقتی هم که ایشان به نجف اشرف تبعید شدند پخـش اعـالمـیـه را         .  بود

در .  رسیدها توسط شهید آقاي سعیدي به دست ما میاین اطالعیه. متوقف نکردم
هاي آسیا به میزبانی ایران برگـزار  ، وقتی که چهارمین دورة جام ملت1347سال 

بازي ایران و اسرائیل در مرحله فینال فرصت خوبی براي پخش اعالمیـه و    .  شد
عنوان اعتراض به حضور به.  اعالم انزجار نسبت به اعمال اسرائیل در فلسطین بود

هایی را در خصوص جنایات آن رژیم نسبت به مـردم  ، اعالمیهاسرائیل در منطقه
مظلوم فلسطین با کمک دوستان در چهارگوشۀ ورزشگاه شهید شیرودي پـخـش   

دوست داشتم در بازي نهایی، ایران مغلوب اسرائیل شود تا با استفـاده از    .  کردیم
طـور  هیجانات مردم علیه اسرائیل موضع گرفته شود و شعار سر دهیم؛ ولی ایـن 

مردم پـس از بـازي،         .  نشد و در وقت اضافی ایران دو بر یک به پیروزي رسید
هاي اطراف ورزشگاه هجوم آوردند و ما هم با اسـتـفـاده از        خوشحال به خیابان

پس از آن هم همراه با سـیـل     .  ها را پخش کردیم و شعار دادیمفرصت، اعالمیه

. را بـه آتـش کشـیـدیـم           »  عـال ال« جمعیت به راه افتادیم و دفتر هواپیمایی 
.هـا دسـتـگـیـر نشـدنـد           کـدام از بـچـه       خوشبختانه در آن روز هـیـچ          

داران آمریکایی به رهبري راکفلر به ایـران  تعدادي از سرمایه1349در اردیبهشت 
اي بلندباال و تند نوشتیم و براي امضا خدمت چند عنوان اعتراض اعالمیهبه. آمدند

این حساب . تن از مقامات سیاسی آن روزگار مثل مرحوم بازرگان و طالقانی بردیم
را کردیم که اگر مقامات سیاسی آن را امضا کنند مسئولیت عواقب آن از گردن ما 

هـاي  مرداد و گـرفـتـاري   28در این اعالمیه تمام وقایع کودتاي . شودساقط می
پخش کردن چنیـن  .  متعدد کشور ایران را به آمریکاي جنایتکار نسبت داده بودیم

ولی اگر اعالمیه را خودمان امضـا    .  هایی دو سه ماه بیشتر زندانی نداشتاعالمیه
. شدتر میمراتب سنگینکردیم یک حرکت گروهی محسوب بود و جرممان به می

: در این بین آقاي سعیدي گفت. به هر حال، آن بزرگواران اعالمیه را امضا نکردند
کنم، شما آن را به جاي ایـن  اي تهیه میکنم ولی اعالمیهمن این را امضا نمی« 

».پخش کنید

ها یا پیش از آشنایی با اعضاي سازمان مجاهدین جذب چه گروه□ 
هاي مبارزاتی و سیاسی شده بودید؟تشکل

آن موقع هنوز اسـمـی   .  اعضاي گروه ما را به سبب پخش اعالمیه دستگیر کردند
مـلـت   « براي گروه خود انتخاب نکرده بودیم و اعالمیه را تحت عناوینی چـون    

چاپ و   »  بخش ملی ایرانجبهۀ آزادي« و »  ملت مسلمان ایران« ،» مبارز ایران
.کردیمپخش می

خواستیم به رژیم حاکم القا کنیم چند تشکل و گروه سیاسی در تدوین، چاپ و می
دوستانی که دستگیر شدند همۀ تقصـیـرهـا را      .  ها دست دارندپخش آن اعالمیه

پس . متوجه من کردند و ساواك هم براي دستگیري من عزم خودش را جزم کرد
ها از بقایـاي حـزب مـلـل         آن. اهللا بودمهاي حزباز آن حدود یک سالی با بچه
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اهللا قـدري بـه     هاي حزبهاي مبارزاتی متوجه شدم که بچهدر فعالیت.  اسالمی بودند
اند و بر همین اساس به لحاظ مذهبی هم چندان فکري گرایش پیدا کردهسوي روشن
ها جدا بنابراین از آن. کردندعالوه بر این مسائل امنیتی را هم رعایت نمی. مقید نیستند

.بود که با سازمان مجاهدین آشنا شدم1350هاي شدم و حدود سال

از نحوه آشنایی و ارتباط خود با اعضاي سازمان مـجـاهـدیـن و         □ 
.چگونگی همکاري خود با آن سازمان برایمان بگویید

هاي آقاي داودي که بعدها به مهرآیین تغییر نام داد از دوستان من و مربی رزمی بچه
داودي .  مجاهدین در رشتۀ جودو و کاراته مسبب آشنایی من با اعضاي سازمـان بـود    

.شـهـرت داشـت     »  مـمـد مـوتـوري      « موتورسـوار قـابـلـی هـم بـود و بـه                    
بیا منزل ما کمی ورزش .  خواهد تو را ببیندیکی از دوستان می« :  یک روز به من گفت

من هم رفتم و با شخصی آشنا شدم کـه  »  . گویدکن، با او هم حرف بزن ببین چه می
بعدها فهمیـدم او    .آمدبراي تمرین جودو آمده بود و انسان خوب و متینی به نظر می

حدس زدم، مهرآیین . رضا سطحش از من خیلی باالتر بودعلی. رضا زمردیان استعلی
. او را به من معرفی کرده تا سفارش و جذبش را به همکارانی که دور و برم دارم بکنم

ولی وقتی دیدم که در کالس باالتري نسبت به من قرار دارد و آدم تشکیالتی اسـت    
خواستم به لحاظ مسائل امنیتی، مشکلی متوجه من و آقـاي  می.  ارتباطم را قطع کردم

. به بهانۀ مسافرت جدا شدم و توانستم به اطالعاتی از او دست پیدا کنم. مهرآیین نشود
بعضی از اعضاي این گروه را در . فهمیدم دانشجو و عضو گروه سازمان مجاهدین است

زمردیان چون به لحاظ تحصیالت و فن بیان نسبـت بـه     .  دستگیر کردند1350سال 
سایر اعضاي گروه برتري داشت در واقع تئوریسین و ایدئولوگ سازمـان مـحـسـوب       

هاي سازمان مجاهدین انحراف ایدئولوژیکی پـیـدا کـردنـد و         در زندان، بچه.  شدمی
وحید افراخته به واسطۀ یکی از دوستـان بـه مـن        1350ماه آبان.مارکسیست شدند

این گروه بعد از دستگیري افرادش نیاز به جذب نیروهاي جدیدي داشت و .  معرفی شد
دانست ما امکانات خاصی داریم و از مبارزات من هـم اطـالعـاتـی         چون افراخته می

بـا  .داشت، این ارتباط را برقرار کرد تا بتواند از امکانات ما به نفع سازمان استفاده کند
وحید افراخته پیاده از بوذرجمهري تا میدان گمرك قدم زدیم و صحبـت کـردیـم و        

چند ماهی کـه گـذشـت      . باالخره به این نتیجه رسیدیم که با هم ارتباط داشته باشیم
.هـا فـقـط در پـی تـخـلـیـه اطـالعـاتـی مـن هسـتـنـد                             احساس کردم این

هـا نـوع     آن.  اي مذهبی بودم و با بسیاري از روحانیان هم مراوده داشتممن از خانواده
. دادندهایشان را به من نمیدانستند، به همین خاطر جزوات و نوشتهمبارزات من را می

! خـورنـد  حس کردم افراد سازمان برخوردي دوگانه دارند و نان را به نـرخ روز مـی      
ما بر عـلـیـه    .  لزومی ندارد مردم بفهمند ما چه نوع تفکري داریم« :  شعارشان این بود
تواند به ما مـلـحـق    هرکس دیگر هم که طالب مبارزه است می.  کنیمرژیم مبارزه می

».شود
تـا  .  ها معرفی نکردمها درگیر شدم و دیگر کسی را به آنبر همین اساس بود که با آن

ها کمتر شود من را بـه  ها بودم و براي آنکه اصطکاك بین من و آنبا آن1351اسفند 
.هاي عملیاتی سازمان که ساخت و تهیه بمب و مواد منفجره بود فرستادندبخش

ها انتقـادي  ِ مذهبی ایدئولوژي سازمان، به آنُعداز نظر شفاف نبودن ب□ 
کردید؟نمی

گفتند ما هر دو مسلمانیم و در این زمـیـنـه    گرفتم میهروقت موضع ایدئولوژیکی می
باید تمام نیروي خود را صرف حل کردن مشکالت مـبـارزاتـی    .  اختالفی با هم نداریم

گرفتند به فداییـان خـلـق      عنوان وجوهات میهایی را که از مردم بهها پولآن.  بکنیم
ها اعتراض کردم ولی اینجا بود که شدیداً به آن.  کردندها دادوستد میدادند و با آنمی

مجاهدین به لحاظ مالی از وضعیت مناسبی برخـوردار  .  کردنددر جواب فقط توجیه می
به همین علت بود کـه    .  کردندهاي مالی میها کمکبرخی روحانیان هم به آن. بودند

گاه دست به سرقت اموال دولتی و غیردولتی نزد ولی فدایـیـان خـلـق       این گروه هیچ
.ها دست زدندچندین بار به سرقت از بانک

هاي غیرمذهبی ارتباط دارند و   وقتی متوجه شدید در خفا با سازمان□ 
هاي مذهبی را به سخـره  نوعی بچهکنند و بهها کمک مالی هم میبه آن
اند چه واکنشی نشان دادید؟گرفته

ها چون سازمان مجاهدین را گروهی آن. آقایان گفتم ولی ترتیب اثر ندادندبه بعضی از 
سـازمـان   .  کـردنـد  دادند و حمایتش مـی دانستند آن را مورد توجه قرار میمذهبی می

. کردگاه مطرح نمیهاي ایدئولوژیکی خود را هیچنظرات اصلی و دیدگاهمجاهدین نقطه
ها اصالً مرجعیت را قبول نداشتند و نسبت به مسائل بنیادین اسالم هـم دیـدگـاه      آن

گفتنـد شـمـا      افتادند میدر مباحث نظري هم هروقت گیر می.دادنددرستی ارائه نمی
شما باید در شناخت بیـشـتـر    .  دانیمگویید؛ ما که همۀ مسائل اسالم را نمیدرست می

.مفاهیم اسالمی به ما یاري برسانید

مشی سازمان مجاهـدیـن   خط1354گویند در سال درباره اینکه می□ 
دچار انحراف شد و به مارکسیسم گرایش پیدا کرد؛ آیا به نظر شما این 

وجود آمد یا از همان ابتدا هم وجود داشت؟گرایش بعدها به
من به این نکته که مشی ایدئولوژیکی سازمان مجاهدین بعداً دچار انحراف شده است 

ها دارم مربوط به شناخت، ایدئولوژي، اقتصـاد و    انتقادي که من به آن.  اعتقادي ندارم
مسعود رجوي و افراخته کسانی نبودنـد کـه ایـن        .  هاستها و جزوات آنچاپ کتاب

نـژاد،  این موارد شامل مسائلی است که امثال حنیـف .  مسائل را مکتوب و مطرح کنند
نظرات ایدئولوژیکی سازمان از ابتدا همیـن  نقطه.  اندزادگان نوشتهسعید محسن و بدیع

گاه عنوان نشده است که ما براي تشکیـل  هایشان هیچدر نوشتارها و کتاب.  بوده است
هـا در    هدف مبارزاتی آن.  اندهیچ ادعایی هم نکرده.  کنیمحکومت اسالمی مبارزه می

توانند براي اند میگفتند کسانی که با آمریکا دشمنمی.  اصل برخورد با امپریالیسم بود
اعالم کردند مبارزه یک عـلـم اسـت و بـا             .  فعالیت سیاسی و مبارزه به ما بپیوندند

.توان مبارزه کردنگري نمیسطحی
لـذا اعـالم     .  اي از دستورهاي دینی اسـت گفتند اسالم، علم مبارزه ندارد و فقط آمیزه
بر همین اساس گرایشـشـان بـه سـوي         .  کردند براي مبارزه باید علم آن را آموخت

هـا  ها اعتقاد داشتند علم مبارزاتی را باید بر اساس تفکـر آن   آن.  کمونیسم بیشتر شد
هایی در نتیجه خواندن کتاب.  خوبی آشکار شده استدر ویتنام این موضوع به.  شناخت

با موضوع مبارزات کمونیستی را شروع کردند و در عوض از خواندن مفاهیم ایدئولوژي 
.اسالمی دور ماندند

یعنی پیش از آنکه با تعالیم اسالمی و مذهبی ذهنشان را سیراب کنند □
هـاي مـارکسـیـسـتـی         به استراتژي دیگري روي آوردند و به ارزش

پرداختند؟
در استراتژي مبارزاتی سازمان مجاهدین اصل بر این بود که هرکس با امپریـالـیـسـم     

. تواند با ما در یک گروه مبارزاتی بـاشـد    مخالف است چه مذهبی چه غیرمذهبی، می
نژاد، سعید محسن و مهندس عبـدي کـه     مؤسس این تشکیالت سه نفر بودند؛ حنیف

.بین بوداش نیکفامیلی اصلی
یعنی یک سوم اعضاي هیئت مؤسسان، .  از همان ابتدا عبدي تفکر مارکسیستی داشت

عبدي پس از دو سال همکاري و به علت نداشتن دیـدگـاه   .  تفکر مارکسیستی داشتند
زیربناي شما مارکسیسم و روبنایتـان  « :  گفتاو می.  مشترك مبارزاتی از گروه جدا شد

1350سال . عنوان نفر سوم آوردندزادگان را بهبعد از رفتن عبدي، بدیع» .مذهبی است
پس از آن هم آزاد شد و اطالع . عبدي دستگیر شد و یک سال را در زندان سپري کرد

. تفکر این هستۀ مرکزي از ابتدا همین بـود .  دارم که در حال حاضر زندگی آرامی دارد
قشـر اول    »  . قشر اول، دوم و سـوم   « .  را با سه نوع گرایش نوشتند»  شناخت« ها آن

قشر دوم شامل بـازاریـان و     .  فکران و دانشجویان بودندها، روشنکردهشامل تحصیل
بعد هم مطرح .  ها پرولتاریا بودندروحانیان و قشر سوم هم شامل کارگران و به قول آن

کردند مواردي که در قشر اول چاپ و منتشر شده فقط مخصوص همان قشر است و   
.نباید در خصوص آن مطالبی به سایر اقشار گفته شود
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. سازمان مجاهدین از دل تشکیالت نهضت آزادي بیرون آمده اسـت □ 
نظر شما در این خصوص چیست؟

گیري به سـمـت     دانشجویان چون زمینۀ جذب به سمت مبارزه را داشتند پس از عضو
ها گفته به این ترتیب که مبانی ایدئولوژي تدریجی به آن.  شدندمارکسیسم هدایت می

فعالیت هر گروه مبارز، چه مذهبی چه غیـرمـذهـبـی، بـه        1350قبل از سال .  شدمی
اي از جـوانـان       اعضاي هسته اصلی سازمان مجاهدین هم شاخه. بست رسیده بودبن

با بازرگان، سحابی و طالـقـانـی    1342هاي نهضت آزادي بودند که در زندان در سال
بازرگان و   .  ها اعتقاد داشتند شکل مبارزه باید عوض شودآن.  اختالف پیدا کرده بودند

خـرداد،  15بعد از قضایاي .دوستانش به مبارزة قانونی و پارلمانتاریستی معتقد بودند
خرداد در حقیقت یک شورش بوده 15آزادي بر این بود که قیام اعتقاد جوانان نهضت

چون در بطن قیام علم .  هرچند شخصیتی مثل امام در رأس آن قرار داشته استاست، 
آقاي بازرگان در دفاعیۀ خود تـمـام   .مبارزه وجود نداشت مثل کف روي آب محو شد

کنید آخرین گروهی است که بـه  گروهی را که محاکمه می« :  این مسائل را بازگو کرد
رو هـایـی روبـه     ها و تشکلپس از این با گروه.  قانون اساسی و سلطنت معتقد است

شاخه جوانان نهضت » .خواهید شد که نه به قانون اساسی معتقد است و نه به سلطنت
رغم همراهی نکردن آقایان بازرگان، سحابی و طالقانی مسیر حرکت جدیدي آزادي به

. را با مشی مخفیانه و مسلحانه آغاز و نام سازمان مجاهدین را براي خود انتخاب کردند
این اصل در ریشۀ سازمـان  . هاي اسالمی نداشتندبنابراین، اعتقادي به اسالم و دیدگاه

اي کـه خـالـصـه      »  اقتصاد به زبان سـاده « اي به نام جزوه.  مجاهدین وجود داشت
این جزوه حاصل تالش همین اعضـاي اصـلـی      .  بود منتشر شد»  کاپیتال مارکس« از

.سازمان مجاهدین و نه اعضاي بعدي آن پس از انحراف بود

هاي آنـان از سـازمـان        در رابطه با نقش برخی روحانیون و حمایت□ 
دادند؟بغرمایید و اینکه چه کاري براي سازمان مجاهدین انجام می

فقط سمپات آن بودند و با این گروه همکاري و بـه آن        .  ایشان عضو سازمان نبودند
بعضی از آقایان مثل طالقانی و هاشمی رفسنجانـی بـه امـام        .  کردندکمک مالی می

ها سهمی در کردند که سازمان مجاهدین را تأیید کند و براي آناصرار می) ره(خمینی 
بعدها هم تحت فشار اطرافیـان یـک     .  مخالفت کردند) ره(اما امام خمینی . نظر بگیرد

براي کمک به خانوادة زندانیان مسلمان تخصـیـص داده     )  ره( سوم سهم امام خمینی 
رسیدند )  ره( حسین روحانی و برخی اعضاي سازمان در نجف خدمت امام خمینی .  شد

من شما «: ولی آخرین حرفی که ایشان زدند این بود. و ایدئولوژي خود را مطرح کردند
ایدئولوژي شما مارکسیسم است؛ به اضافـه بسـم اهللا الـرحـمـن            .  کنمرا تأیید نمی

داد که بین مانـدن و    اگر سازمان مجاهدین به نیروهاي خود آزادي عمل می. »الرحیم
واقفی خواستند جـدا    فرهاد صفا و مجید شریف.  تر بودرفتن مختار باشند خیلی مقبول

ترین اعتراضی به مـواضـع     هرکس کوچک.  ها استالینیستی برخورد کردندشوند، با آن
برخی مخالفان .  شد یا زندانیسازمان داشت یا کشته می

هایشان عوض را هم به کارگري مشغول کردند تا خصلت
.شود

واقفی جزء کسانی بـود کـه بـراي تـقـویـت               شریف
هاي بورژوازي هاي پرولتاریایی و تضعیف خصلتخصلت

. هاي آجـرپـزي پـرداخـت      مدتی را به کارگري در کوره
هـاي  گسیختگی پدید آمد و شـاخـه    کم نوعی ازهمکم

در نهایت شاخۀ مـارکسـیـسـتـی      .  متعددي شکل گرفت
نوعی حذف مخالفان هم هرکدام به. مجاهدین ظهور کرد

محمد یزدانیان، محبوبه افراز و یقینی از این دست . شدند
محمد یزدانی، وحید افراخته و محسن فاضل کـه  .  بودند

. جزء سران سازمان بودند هم موضع چپ را اختیار کردند
این سازمان پس از تغییر مواضع ایدئولوژیکی خـود در      
یک عملیات مسلحانه چند آمریکایی را به قتل رساند و   

سپس این حرکت را به ایدئولوژي خود نسبت داد و عنوان کرد چون، قبالً ایدئولـوژي  
خوانی ندارد، به این خـاطـر   نظر مذهبی با انقالب هیچ همکارانه داشتیم و نقطهسازش

ولی اکنون که مارکسیسـت هسـتـیـم و         .  رفتکردیم سریع لو میهر فعالیتی که می
ایم که یکی از بهتریـن  آمیز انجام دادهایم چند عملیات موفقمبارزاتمان را علمی کرده

ها به پوچی رسیده بودنـد  البته این بچه.  ها هم کشته شدن این چند آمریکایی استآن
کدام از   براي همین هیچ.  یعنی از مذهب رانده شده و به مارکسیسم هم نرسیده بودند

رضا زمردیان، لیال زمردیان خواهر علی.  هاي خود خوب عمل نکردندها در بازجوییآن
این اواخر هم شد همسـر  .زمانی همسر رضا رضایی بود و مدتی هم همسر بهرام آرام

رابطش هم تقی شهرام . لیال چپی بود و گرایش مارکسیستی داشت! واقفیمجید شریف
به همین دلیـل  .  تواند ذهن همسر خود را تغییر بدهدکرد میواقفی فکر میشریف.  بود

زنش هم او را لـو    .  موضوع انشعاب خود و تشکیل یک گروه مذهبی را به زنش گفت
واقفی شهرام با شریف. واقفی و صمدیه لباف گرفتسازمان تصمیم به حذف شریف. داد

سپس او را . در خیابان ادیب قرار گذاشت و پس از آمدن او بر سر قرار تیربارانش کردند
هاي اطراف مسگرآباد بردند و شکمش را دریدند و در که هنوز زنده بود به سمت بیابان
. شب همان روز هم با صمدیه لباف قرار گـذاشـتـنـد    .  آخر جسدش را به آتش کشیدند

ِ َرواقفی قراري داشت و سلباف چون با شریف.  ِ قرار حاضر شدندَرافراخته و خاموشی س
ِ قرار خود با افـراخـتـه بـه او           َرس.  قرار شریف واقفی نیامده بود محتاطانه عمل کرد

فهمد و فرار از واکنش افراخته موضوع را می» .ایمکنم در دام افتادهفکر می«: گویدمی
لباف چون امکاناتی نداشت . کندکند ولی در تیراندازي تیري به صورتش اصابت میمی

شود و او را براي بازجویـی  فرداي درگیري در بیمارستان سینا اسیر اعضاي ساواك می
هاي سازمان کند که من با بچهکند و عنوان میاینجا او زرنگی می. برندبا خودشان می

خواستم خودم را معرفی کنم از طرف آنان مورد سوء مجاهدین اختالف دارم و چون می
ها هم او در چند عملیات و ترور شرکت کرده بود و در قتل آمریکایی.  قصد قرار گرفتم

وقـتـی   .  چیز را لو ندادلباف سه چهار ماه در اختیار ساواك بود ولی هیچ.  حضور داشت
هاي صمدیه لباف را تکـذیـب   گذرد که حرفوحید افراخته را گرفتند، یک ساعت نمی

. شودآخر هم با افراخته اعدام می.  زنندآورند و تا جان در بدن دارد میاو را می.  کندمی
شدند من در جریان کار قـرار    هاي مجاهدین دستگیر و به کمیته آورده میوقتی بچه

رغم اینکـه  به.  ً یک بار محسن خاموشی را آوردند و به من نشان دادندمثال.  گرفتممی
چون صورتم خیلی باد کرده بـود او هـم مـرا            .  ام را انکار کردمشناختمش، آشنایی

محسن خاموشی عامل لو .  البته من همکاري سیاسی و مبارزاتی با او نداشتم.  نشناخت
شعـاع  .  دادن وحید افراخته بود و به او گفتند با افراخته قراري بگذار تا دستگیرش کنیم

خاموشی .  قرارشان پشت مسجد شهید مطهري امروز بود.وسیعی را هم پوشش دادند
قبل از او هم شخصی بـه  .  را لو دادبدون خوردن حتی یک سیلی، قرار خود با افراخته

از لحاظ تشکیالتی وحید افراخته انسـان    .  نام محسن بطحایی، خاموشی را لو داده بود
مهمی بود ولی ضعف شخصیتی و ایدئولوژي اعضاي سازمان منجر به لـو رفـتـن و        

زمان دستگیري وحـیـد افـراخـتـه،        .دستگیري او شد
العملی نشان نداد و به همین دلیل خاموشی هیچ عکس

سـاواك  .  افراخته فهمید که خاموشی او را لو داده اسـت 
کـه  اعالم کرد که هر دو نفر را با هم گرفته درصورتی

خاموشی را صبح و افـراخـتـه را عصـر         .  این طور نبود
.دستگیر کردند

کند و تحـت هـیـچ      کردم افراخته مقاومت میفکر می
شرایطی خود را زنده تسلیم عوامل ساواك نخواهد کرد 

.ولی او خیلی راحت خود را در اختیار ساواك قرار داد

چه مسائلی بین رجوي و طیف مذهـبـی و     □ 
اهللا میثمی در زندان گذشت؟ لطف

مسعود رجوي و موسی خیابانی هم از همـیـن طـیـف       
.ها مارکسیست شده بودندآن. بودند
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دستور رسید این افراد از زندان قصر به اوین مـنـتـقـل و بـه مـدت یـک سـال                   
. هایی که بیرون زندان هستند تأثیر بـگـذارنـد     المالقات شوند تا نتوانند بر بچهممنوع

. میثمی هم در گروه چپ بود.  هاي رده اول سازمان منتقل شدندرجوي، خیابانی و بچه
اهللا میثمی گفتند لطفسیمین صالحی و ناصر جوهري که تفکر مارکسیستی داشتند می

خواند ولی من در زندان دیدم که به نماز خواندن مـقـیـد    مارکسیست است و نماز نمی
. دادها را مورد انتقاد قرار میدید آنّ حاکم را علیه مجاهدین میمیثمی وقتی جو.  است

هجده مورد انتقـاد  .  ایدئولوژي این سازمان اشکال و ایراد اساسی دارد« :  او عنوان کرد
. نژاد من هستمدهندة راه حنیفمجاهد واقعی و ادامه. ها وارد استبه ایدئولوژي آن

ها در پاسخ به میثمی اظـهـار     آن.  گفتندهاي مجاهدین هم به او اپورتونیست میبچه
تو خودت مارکسیست بودي، االن هم که اپورتونـیـسـت هسـتـی، حـاال           :  کردندمی
فـکـر   .  سعادتی را هم به زندان قصر بـردنـد    !  خواهی به ایدئولوژي ما ایراد بگیريمی
شهرام و سعادتی هم تحـت نـظـر      .  کش اصلی این ماجراها ساواك بودکنم نقشهمی

مراد دلـفـانـی در        نام شاهاي به علتش این بود که شخصی توده.  ساواك قرار گرفتند
ها را این اسلحه.  دادهاي سازمان اسلحه میسازمان مجاهدین نفوذ کرده بود و به بچه

هاي تیمی را تحت نظـر  کرد و خانهداد و از این طریق همه را شناسایی میساواك می
ساعت همۀ اعضاي سازمـان  24و کمتر از 1350به این ترتیب در شهریور .  گرفتمی

.دستگیر شدند

ها در نوعی ارتباط خوبی هم با ساواك داشت در آن سالرجوي که به□ 
ــود؟               ــجــاهــدیــن شــده ب ــان م ــر ســازم ــطــی رهــب شــرای

دادگاه اول به رجوي حکم اعدام .  هاي هسته سازمان فقط او مانده بودبله چون از بچه
ها تحت نـفـوذ بـرادرش      این.  داده بود ولی دادگاه دوم او را به حبس ابد محکوم کرد

در .  برد و با ساواك همکاري نزدیـکـی داشـت     کاظم بود که خارج از ایران به سر می
اما در   .  عوض به یکی از مجاهدین به نام بازرگان در دادگاه اول حبس ابد داده بودند

دبیر (، کورت والدهایم )وزیر سوئدنخست(اوالف پالمه . دادگاه دوم به اعدام محکوم شد
هـا  و حتی خود آمریکایی)  دبیر کل حزب کمونیست شوروي( برژنف )  کل سازمان ملل

رجوي بعد از دستگیري، در سال . نامه نوشتند که مسعود رجوي نباید اعدام شودبه شاه
بر همین اساس، سـاواك در خصـوص رجـوي          .  رهبر سازمان مجاهدین شد1350
بود و اگـر یـک     1351تاریخ دستگیري من پنجم اسفندماه .  اي کردریزي ویژهبرنامه

از قبل هم با .  کلی قطع کرده بودمشدم ارتباطم را با سازمان بههفته دیرتر دستگیر می
این افراد درگیري و مشکل داشتم، حتی یک بار هم براي زهرچشم گرفتن مـرا بـه       

خواستم پس از قطع کامل ارتباطم با سازمان، یـک گـروه       می.  کوهستان برده بودند
با افرادي مثل کچویی، مراد . جداگانه تشکیل بدهم و راجع به مجاهدین افشاگري کنم

وقتی مرا دستگیر کردند . نانکلی و اکبر مهدوي هم در این خصوص صحبت کرده بودم
از همان زمـان بـا       .  ماه در کمیته بودم بعد مرا به زندان قصر منتقل کردندپنج شش

موسی خیابانی، مسعود رجوي، کاظم ذواالنوار و سایر . مواضع این سازمان مخالف بودم
نشینی کردند تا پس از   مجاهدین چون یقین به اعدام من داشتند از مواضع خود عقب

.برداري کنندمن هم براي منافع خود بهرهاعدام، از مردة 

چطور شد که شما را اعدام نکردند؟ □
جـرم مـن در       .  نه در پرونده من مورد خاصی بود، نه شخص خاصی را لو داده بـودم 

. آمـد پرونده فقط پخش یک سري اعالمیه و اطالعیه بود که موردي به حساب نمـی 
هـاي  کردم و پس از آن افراد و خانهوقتی دستگیر شدم دوازده ساعت باید سکوت می

هاي مجاهدین که کنار من بود توانست آن موقع یکی دیگر از بچه. دادمتیمی را لو می
مرا دستگیر کـردنـد   13:30با وحید افراخته قرار داشتم اما ساعت 14ساعت .  فرار کند

در آنجا سی کیلو مواد منفجـرة  .  ساعت تحمل فشار، باالخره خانه را لو دادم48بعد از 
آماده، دوازده عدد بمب آماده که فقط نیاز به اتصال چاشنی و ساعـت داشـت، سـی        

فرسـتـادیـم و      ها اعالمیه میکیلوگرم نیترات آمونیم و یک سري نشانی که براي آن
ابتداي دستگیري چند آدرس واهی دادم اما پـس از      .  برخی اسامی دیگر وجود داشت

یحیی در خیابان بوذرجمهري زاده امامخانه داخل کوچه. امپیگیري فهمیدند دروغ گفته

هـا تلـه     کردند بـراي آن     ترسیدند داخل منزل شوند چون فکر میمأموران می.  بود
موقع دستگیري هفت گلوله به سـمـت   .  ها نیستمگفتم من اهل این برنامه.  امگذاشته

از بیـن  ها امروز پشت پاي من از زانو به پایین کامالًاز اثر آن گلوله.  من شلیک کردند
وشـو  ام را شـسـت  ها سریع متوجه شدند و معدهسیانور هم خوردم ولی آن.  رفته است

، انفجار بمب در یک تاکسی چهارراه استانبول باعث شد که ساواك 51تابستان .  دادند
این بمبی بود که باید در همـان سـاعـت در        .  امبه این فکر بیفتد که من کشته شده

شد ولی بنا به دالیلی برنامه تغییر کرده و ظاهراً به لحاظ امنیتی وزارت نفت منفجر می
اتصال بمـب  .  گذاري یکی که شبیه من بوداز دو نفر عامل بمب.  مشکل پیدا کرده بود

کند و هنگامی که با تاکسی در حال رفتن به منزل است با انفجار آن در     را قطع نمی
شاهی مسئـول ایـن     نام عزتشود شخصی بهها اعالم میاز رسانه.  شوددم کشته می

شدت انفجار به قدري زیاد بود که از موج آن . گذاري بوده و خود کشته شده استبمب
بنابراین وقتی مرا دستگیر کردند تحـت  .کرددرِ تاکسی به دیوار سفارت ترکیه اصابت 

یک بار هم به منزل مـن در    .  تمام سوابق مرا داشتند.  ماندمهر شرایطی باید زنده می
شایعه شده بود که من در . بام فرار کردمخیابان غیاثی هجوم آوردند که من از راه پشت

لذا حساسیت دستگیري من .  امفلسطین با یاسر عرفات جلسه بحث و تبادل نظر داشته
.خیلی باال رفته بود

گـفـتـم    .  العملی نشان ندادم و حتی در این مراسم شرکت کـردم   البته من هیچ عکس
.اماشکالی ندارد فاتحه بخوانید ولی من هنوز زنده

با قیافه اصلی به مراسم رفتید یا تغییر چهره دادید؟□
تیپ کارگري، کت . کردممن هر بار براي رفتن به جایی از یک نوع پوشش استفاده می

اي نشسته بودم و خانهروز انفجار هم ته بازار مسگرها در قهوه. و شلواري و آب حوضی
اخبار رادیو . هاي سازمان هم آنجا بودحسن ابراري یکی از بچه. خوردمداشتم چاي می

بـه  .  به روي خودم نیـاوردم . شاهی کشته شده استنام عزتکاري به اعالم کرد خراب
مـوقـع بـازگشـت از         .  دانستاو اسم اصلی مرا نمی»  . بلند شو برویم« :  ابراري گفتم

خواستم ابراري متوجه قضیه نمی. ها مرا دیدندبعضی بچه. گذشتیمخانه از بازار میقهوه
آمد مرا بغل کرد و بوسید و شـروع    .  نزدیک مسجد شاه یکی از دوستان مرا دید.  شود

االن اخبار گفـت در یـک       « :  گفت» !کنی؟چرا گریه می«: گفتم. کرد به گریه کردن
قبالً به نام . شاهی هستمجا متوجه شد که من عزتابراري همان» .انفجار کشته شدي

هاي سـازمـان گـفـت کـه          ابراري آن روز به بچه.  شناختندحسین خوانساري مرا می
سازمان ترسید که من لو بروم و مـرا بـه       .  شاهی همین حسین خوانساري استعزت

بعداً افراخته، یزدانیان، ابراري و محسن .  مشهد فرستادند؛ سه چهار ماه در مشهد ماندم
.فاضل هم به مشهد آمدند

ها و مواد منفجره را آوردند، رو به من وقتی آن بمب. به هر حال من زنده دستگیر شدم
هاي رادیولوژي دستـم  ها چیست؟ یک پاکتی بود که عکسپس این« :  کردند و گفتند

آن روز من به نام حسین محمدي خودم را به دکتر معرفی کرده.  داخل آن قرار داشت
شدند هم در همان پـاکـت   سري اطالعات در مورد افرادي که باید ترور مییک.  بودم
وقتی همۀ اسناد جـرم را    .  روي پاکت هم درشت نوشته شده بود حسین محمدي.  بود

محمدي و رابط من با سازمان بوده و   آوردند، گفتم مسئول من شخصی به نام حسین 
ها و غیره مال اوست و شروع کردم به ناسزا گفتن به حسـیـن     همۀ این اسناد و بمب

در دادگاه نتوانستند چیـزي را    1353ها قبول نکردند ولی تا سال هرچند آن!  محمدي
ام دست وحید افراخته بود و   روز دستگیري هم اسلحه نداشتم چون اسلحه.  ثابت کنند

باالخره وقتی کـه چـیـزي      .  سر قرار اسلحه را از او تحویل بگیرم14قرار بود ساعت 
هـر سـه     .  با سه مورد اتهام در کیفرخواست مرا به دادگاه فرستادند.  دستگیرشان نشد

اول مواد منفجره، دوم جعل شناسنامـه و    :  مورد را در دادگاه به من تفهیم اتهام کردند
گفتم این . جعل شناسنامه را قبول نکردم. آخري هم کمک مالی به احزاب برانداز رژیم

. شناسنامه را به من دادند که با آن به سفر بروم و من جایی نرفتم تا از آن استفاده کنم
گفت که حامل مـواد    اگر به من می.  مواد منفجره هم مربوط به حسین محمدي است

کـاري  ما اهل خراب.  دادمآورد حتماً او را لو میها را به خانۀ من میمنفجره است و آن
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خداوند هم از این نوع کارها رضایت ندارد؛ حد کار ما پخش کتاب و   .  و انفجار نیستیم
گفتم سه چهار هزار تومانـی بـه ایـن        .  ولی کمک مالی را گردن گرفتم.  اعالمیه بود

در دادگاه اول، پانـزده  .  ها رقم قابل توجهی بودام که آن سالها کمک مالی کردهگروه
در دوران محکومیت مرا . سال حبس برایم تعیین کردند که در دادگاه دوم هم تأیید شد

سري مسائل هم از   یک.  هاي مجاهدین درگیر شدمآنجا با بچه.  به زندان قصر آوردند
یک نفر را در همدان با اسلحه . اي براي من شدبیرون لو رفت و باعث دردسرهاي تازه

گوید از مراد نانکلی؛ وقتی بـه مـراد     پرسند اسلحه را از کی گرفتی؟ میمی.  گیرندمی
.دوباره مرا از قصر به کمیته آوردند. دهدکنند او هم مرا لو میمراجعه می

سه سال آنجا بودم؛ آن   .شودکمیته همان جایی است که االن موزه عبرت نامیده می
البته این مسائل بعداً لو رفت؛ اگـر  .  مراد نانکلی زیر شکنجه شهید شد.  هم در انفرادي

کـه  1353آنجا ماندم تا سـال      .  طور حتم اعدام کرده بودندزودتر لو رفته بود مرا به
شاهی در هفت هشت مورد انفجار دست داشـتـه، تـرور        این عزت:  گفت. افراخته آمد
اسلحه و مواد منفجره را . عباس اصفهان هم کار اوستمخ و انفجار هتل شاهشعبان بی
معموالً . کیفرخواست جدید نوشته شد و من به هفت بار اعدام محکوم شدم.هم لو داد

دادند و به کسانی که واقعاً براي رژیم خطرناك براي هر کاري حکم یک بار اعدام می
توانست از عفو خود بیش از یـک مـورد         شاه نمی.  دادندبودند حکم دو بار اعدام می

واقعاً خواست خدا بود که زنـده  .  کردنداستفاده کند و در نهایت آن شخص را اعدام می
هاي حقـوق بشـر، عـفـو         این اواخر خوردیم به مسائل صلیب سرخ و سازمان.  ماندم

بود که همراه بـا    1357ماه یک ماه قبل از انقالب در دي.  الملل و قضایاي کارتربین
مهدي بخـارایـی و     حدود یکصد نفر دیگر از زندانیان سیاسی از جمله صفر قهرمانی، 

در میدان بهارستـان  10هاي سطح باالي مارکسیست و مذهبی ساعت سعادتی و بچه
.آزادمان کردند

. کارانه و کارچاق کن استروند حرکت مجاهدین یک حرکت کاسب□ 
گر و فروشنده اطالعاتی هستند که بتوان از کنار آن پـولـی   ها معاملهآن

اي از قبل هم در این مسیر داشتند؟آیا سابقه. هم حاصل کرد
بـا  .  بعد از انقالب هم با جمهوري اسالمی کنار آمدنـد .  این جماعت واقعاً کاسب بودند

.گذاشـتـنـد   شهید بهشتی در حزب جمهوري و آقاي مهدوي کنی در کمیته جلسه می
حـق  )  ره( امام خمینی   «  :  گفتندها با جسارت تمام میآن.  خواستنددر نهایت ارث می

باید قبل از هر صحبتی با ما مشورت کـنـد و     . طور مستقل حرف بزندندارد خودش به
» .ارتش باید حذف و جاي آن میلیشیا مستقر شود. اش را ما بنویسیممتن سخنرانی

خوبی داشـتـنـد    چون جاذبه.  اوایل انقالب هم مقداري مهمات و اسلحه سرقت کردند
به نظر من اگر دسـت  .  شدند؛ تا به عضویت این سازمان درآیندها هم ترغیب میجوان

شدند؛ حتی ممکن بود به زدند و وارد یک رقابت سالم سیاسی میبه کار مسلحانه نمی
. خـواسـتـنـد    تنهایی براي خودشان میچیز را بهولی این افراد همه.  قدرت هم برسند

هم با سران حکـومـت نشـسـت و         1360تا سال .  برخوردشان منافقانه و دوگانه بود
ها باید سهمـی داده    گفتند به آناي از سران حکومتی هم میعده.  کردندبرخاست می

ولی او به کمتر . حتی مسعود رجوي براي شهرداري تهران در نظر گرفته شده بود. شود
اي که سازمان مجاهدین داشت عـدم    مشکل عمده.  دادوزیري رضایت نمیاز نخست

بنابراین هروقت کـه  .  اعتقاد و رأي ندادن به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران بود
. کـرد ها را رد مـی خواستند وارد مسائل سیاسی شوند شوراي نگهبان صالحیت آنمی

له را روي     عکس معظم.  مالقاتی داشته باشند)  ره( خیلی تالش کردند با حضرت امام
زدند و از اصطالحات پدر خمینی و پدر طالـقـانـی اسـتـفـاده         هایشان میجلد روزنامه

.کردندمی
گفتند شما مواضـع  ها میدانست براي همین به آنها را میشرایط آن)  ره(امام خمینی 

هایتان را زمین بگذارید، به جاي آنکه شما پیش من بیاییـد  خود را تغییر بدهید، اسلحه
شرایطی فراهم شد و موسی خیابانی و مسعود رجوي توانستند با .  آیممن پیش شما می

ها را نصیحت کردند و امام آن.  هاي خودشان را بزنندمالقات و حرف)  ره( امام خمینی 
اعمال شما در جهت خدمت بـه    .  دهممن جهت افکار شما را تشخیص می« :  فرمودند

» .دست از تفکرات التقاطی خود بردارید و تصمیم درست را اتخاذ کنید. کمونیسم است
صـدر،  رغم مخالفت با بنیدید بهسازمان مجاهدین که از آن به بعد خود را ته خط می

و ) ره(به دلیل اینکه هر دو دشمن مشترکی داشتند به او ملحق شدند و در تقابل با امام
.انقالب اسالمی قرار گرفتند

کـنـنـد    دو تفکر لیبرالیستی و مارکسیستی با هـم سـازش مـی       □ 
دادند بـا او هـم         که اگر امام خمینی هشیاري به خرج نمیدرصورتی

مزاجی است؟راستی این چه نوع تفکر دمدمی. کردندمیمصالحه
.آخر کار هم هر دو با هم فرار کردند و به پاریس رفتند. صدر سازش کردندبله، با بنی

المصالحه قـرار    صدر بدبخت شد که وجهدر آنجا با هم نساختند و در نهایت دختر بنی
ها حداقل اگر در این.  صدر طالق دخترش را گرفت و از رجوي جدا شدبنی.  بودگرفته

شدند باز اسمشان در تاریخ ایران ثـبـت     کردند و کشته میماندند، مبارزه میایران می
با آنکه ضدآمریکایی بودنـد  .قدر احمق بودند که به دامن صدام رفتندشد؛ ولی اینمی

.هاي خود را شروع کردندخوار آمریکا شدند و خیانتغیرمستقیم جیره
اي مائوئیست دار کمونیسم شوروي، عدهها طرفبرخی از آن.  کردها فرق میافکار این

بـر  .  دار تروتسکی بودنـد و گروهی هم طرف)  رهبر آلبانی( دار انورخوجه و طیفی طرف
همین اساس بود که سعادتی پرونده تیمسار مغربی را که جاسوس شـوروي بـود از         

دستگیري خود سعادتی هـم بـه       .  بازرسی ارتش دزدید و تحویل سفارت شوروي داد
گاه مرد و مردانه مبارزه شوروي در طول تاریخ حیات سیاسی خود هیچ. همین دلیل بود

این را به صورت مشـهـود در     .  شود اعتماد کردگاه نمیبه حرف این کشور هیچ.  نکرد
ها از افراد به هر نحوي که بتوانند استفـاده  شوروي.  بینیماي خودمان میپروندة هسته

شهریور جریاناتی نیستند 8تیر و 7ماجراي .  کنند و فقط دنبال امتیاز گرفتن هستندمی
به نظر من . ها را به راه بیندازندتنهایی و بدون کمک آمریکا بتوانند آنکه مجاهدین به

. رسـد جمهوري هم به آمریکا و سیا مـی   سرنخ فجایع حزب جمهوري و نهاد ریاست
عنوان مثال بمبی که در نـهـاد   به.  کنندمتأسفانه مسئوالن ما این مسائل را مطرح نمی

جمهوري منفجر شد و رجایی و باهنر را شهید کرد قرار بود در جماران حضرت ریاست
قدر اعتماد شهید رجـایـی را     گذاري، آنکشمیري، عامل بمب.  امام را هدف قرار بدهد
کسانی که او .  خواندگفتند رجایی پشت سر این شخص نماز میجلب کرده بود که می

گفت این از داشت و میدید برمیگفتند اگر سوزنی را روي زمین میشناختند میرا می
گرفته و خـودش را    هر روز هم روزه می.  میل شودوالمال است و نباید حیفاموال بیت

خواسـتـنـد    یک روز به اتفاق آقاي رجایی می.  عنوان یک آدم معتبر مطرح کرده بودبه
خدمت حضرت امام بروند، کیفی همراه کشمیري بوده که بمب در آن جاسازي شـده    

بر حسب تصادف نیروهاي امنیتی سعی در بازرسی بدنی این دو نفر داشتنـد کـه     .  بود
برد و در وزیري میشود و کیف را به دفتر نخستکشمیري به قهر از جماران خارج می

.شودآنجا منفجر می
. انداند و در بسیاري از جریانات علیه ایران شرکت کردهدانند منافقین جاسوسهمه می

کردند و اطـالعـات بـه     ها برخی مسئوالن را به وسیلۀ تلفن، تخلیه اطالعاتی میاین
به خود من هم چند بـار زنـگ زدنـد؛ ولـی           .  فروختندها میدست آمده را به عراقی

هاي مختلف با دانستن قدري از سوابق افراد مختلف با نام. نتوانستند چیزي کسب کنند
کردند و خود را مبارزاتی من، به گفتن مشکالت جامعه و جمهوري اسالمی ترغیبم می

یا مثالً افرادي را در جـنـگ   .  کردنددر قالب وکیل مجلس و دوست قدیمی معرفی می
امثـال  . کردندفرستادند و اطالعات جبهه را دریافت میها میعنوان بسیجی به جبههبه

هیچ گروهـی  .  گرفتنددادند و در قبالش پول میها همین اطالعات را میعباس داوري
ها به خاطر خودخواهی حاضر بودند همـه  آن.چنین کاري نکرد که این منافقین کردند

.از بین بروند ولی خودشان بمانند
■

تاریخ
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معموال قسمت . زندهایش میدر یک نشریه حرف آخر را مطالب و نوشته. ترین کارها در نشریه این باشد که بخواهی حرف آخر را بزنیشاید یکی از سخت
تا کنون دغدغه اصلی دست  .  ایست براي درد و دل و پر کردن خالءهایی که احیانا ممکن است مابین مطالب ایجاد شودحرف آخر هم در هر نشریه بهانه

. اي بوده است که در شان خواننده آن بوده و برطرف کننده نیازها و شبهات و تعمیق دهنده معارف با ارزش آدمی باشـد  ، انتشار نشریه»حضور«اندرکاران نشریه 
هادات و مطالب با ارزش ایم با شماست و بدانید که این شما هستید که ما را با انتقادات، پیشنایم و پیشرفت داشتهقضاوت این مهم، که در این راه چقدر موفق بوده

.خود، در هرچه بهتر شدن وضعیت نشریه یاري می دهید

اهمیت این موضوع در آنجا نمایان . حق یا باطل بودن یک معرفت و یک شناخت، یکی از مهمترین عواملی است که همواره مورد توجه آدمی بوده است
در مساله شناخت، آنجا که خود  .  شود که اگر انسان در شناخت خود دچار اشتباه شود بدان جا خواهد رسید که حتی وجود خود را نیز منکر خواهد شدمی

ایم راهی قرار گرفتهگمرا محور عالم بدانیم و بدون در نظر گرفتن تمام فرایض موجود درباره جهان پیرامون خود قضاوت کنیم، باید بدانیم که در سرازیري غفلت و
.رویمو با سرعت هر چه بیشتر به عمق آن فرو می

آینـد، افـرادي    عمده کسانی که در اطراف پرچم شرك گرد می . جنگ و نزاع میان نادیان توحید و کفر در جهان، در طول تاریخ بوده است و خواهد بود
.اند مساله اخالق و خودشناسی استهستند که در کنار ضعف معرفتی، آنچه بیش از پیش فراموش کرده

ن پدیـد آمـد     دهد اما هنگامی که رنگی به خود گرفت و یا تیرگی در آ؛تر باشد حقیقت را بهتر نمایش میایست که هر چه صاف و زاللنفس آدمی همچون آیینه
!کند به حقیقت نزدیک باشد؟توان انتظار داشت تا آنچه درك میچگونه می

:سه عامل در رسیدن به وضع مطلوب بسیار مهم است. تمام تالش مصلحان عالم رسیدن به وضع مطلوب بوده است
شناسایی وضع موجود. 1

ترسیم وضع مطلوب. 2
ترسیم نحوه سیر از وضع موجود به وضع مطلوب. 3

این موضوع به  . ماند که پزشکی بدون شناسایی حال بیمار و نوع مرض او نسخه تجویز نمایدبه آن می. شودرهزن عقل می» وضع موجود«نشناختن همه جانبه 
ترسیم نکردن وضع مطلـوب، ماننـد حرکـت در جهـت          .  شودهمان اندازه اهمیت دارد که نحوه استفاده از دارو و آگاهی از کمیت و کیفیت موادي که مصرف می

.کندنحوه سیر از وضع موجود به وضع مطلوب ما را در زود یا دیر رسیدن به مقصد کمک می. مقصدي نا معلوم است
□

از ما اگر پیشش شکایت کرده باشی/ گاهی اگر با ماه صحبت کرده باشی 
اندوه مادر را حکایت کرده باشی! / گاهی اگر در چاه مانند پدر، آه

بعد از زیارت استراحت کرده باشی/ گاهی اگر زیر درختان مدینه 
اي را غرق حیرت کرده باشیآیینه/ گاهی اگر بعد از وضو مکثی کنی تا 

چشم انتظاري را شفاعت کرده باشی/ هاي سال دوري و صبوري در سال
گاهی نمازي را امامت کرده باشی/ حتی اگر بی آنکه مشتاقان بدانند  
از خود حدیثی را روایت کرده باشی/ یا در لباس ناشناسی در شب قدر 

نان و پنیر و عشق قسمت کرده باشی/ هاي سرد و تاریک یا در میان کوچه
تا حق دلها را رعایت کرده باشی/ آیی از راه اي و هستی و میپس بوده

اي بی آنکه غیبت کرده باشی تو بوده/ هاي نگاه ما عمیقند پس مردمک
)نغمه مستشار نظامی(

سردبیر
اول

دوم

سوم

ریزدي راه به هم میبه نسیمی همه

و آخر

چهارم
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نصف شـب دارد بـا آن         »حاجی نکویی«.  بینم یا بیدارمدانم کابوس دارم مینمی
بـعـد هـم      .  خـوانـد  ي امروز را مـی     ي اصفهانی باالي سرم بلند بلند برنامهلهجه

ي کلـه ( دقیقه   30/4راس ساعت ».... هارفتیم...  نبود؟...  شاهرود دو نفر«: گویدمی
صـلـوات   .  دار دیـروزي همان یخچالِ چرخ.  همه توي اتوبوس هستیم!)  سحر معروف

محافظان ارجمند هـم مـثـل      .  اي ندارد که خیلی سرد استفرستادن هم اصالً فایده
نیم ساعتی در سیاهـی شـب حـرکـت         .  اند، با لباس اضافیدیروز ردیف جلو نشسته

. شویم براي نـمـاز  نازل می») س( هاشمقمر بنی«زائر سراي .  کنیم تا اذان صبحمی
گردیـم  دنبال وضوخانه و آب گرم می.  دماي توي اتوبوس با بیرون زیاد تفاوتی ندارد

!دهند و سه شیر آب سردمان میتر از ورودي زائرسرا را نشانکه کمی پایین
:گویددر وصف آب سرد توي این سرماي دم صبح کویر می»سید«
.غفار الذنوب که شنیدین؛ همونه-

ریـزد  شود؛ نمک میسالش می25که به زور !  در ادامه هم یکی از همراهان اهل دل
را خـرد    !  ي پاوهاین که چیزي نیست، ما توي والفجر پنج بود که یخ رودخانه«:  که
»!گرفتیمکردیم و وضو میمی

توي ورودي زائرسرا یک نفر نشسته که حسابی خودش را پوشانـده و بـا گـزارش          
هاي مـخـتـلـف     روي میز روبرویش هم پر است از قبض.  شبکه سه مشغول!  ورزشی

ها استاندارد است و مهمور به ایزو نه هزار و چند، تا خـداي    قبض.  کمک به زائر سرا
.نکرده صدقه و کمک کسی توي جیب دیگري نرود

با طمانیه و   .  دو رکعت نماز را که خواندم باز بی هیچ مقدمه رفتم تو نخ برادران حفا
گویـی نـمـاز      .  دعاهاي بعد از نماز هم فراموش نشد.  خواندندآرامش خاصی نماز می

.خواندندشان را می»آخر«
***

کند بخاري را اند به بخاري، حتی یک یک نفر پیشنهاد میجماعت خبرنگار چسبیده
حاال که خواب به شدت از سر همه پریده است، تکه .  اجاره کنیم ببریم داخل اتوبوس

:ها هم شروع شدههاي پس از نماز بچهپرانی
!هاشديبرادر نورانی-
!چراغ اتوبوس است آقا-
...اي افتادم، اگر ریا نشهگفتین نورانی، یاد خاطره-
...البته اول آن فرشته را از سمت راست مرخص بفرمایین، بعد! کنمخواهش می-
ما براي سفر هجدهم مکه که مشرف شده بودیم توي مسـجـد الـحـرام،       !  بله بله-

...خوندیم که داشتیم نماز می
.ي پشت کنکوري دارممن بچه! آقاالتماس دعا حاج-
...آقا توي نافله یازدهم شب بود کهبله حاج-
المجلس هـم چـنـد      ما چند تا مریض بد حال داریم؛ فی!  التماس دعا! حاج آقا جداً-

!تاشون حضورتان هستند
...بینمبله می-
!کردینحاج آقا عرض می-
!فرمودینمنور می-

هامان خالصه توي قنوت نافله، یک دفعه به خاطرمان خورد که نکند کفش...  بعله-
.را برده باشند

!عجب-
!آقا کفشاي مارم تو نماز شباتون فراموش نکنینحاج! اهللا اکبر-
!ماشاءاهللا! هاآقا اهل دلنداین حاج-

؛ جداً »هنداوانه«مان صبحانه آوردند با چاشنی ها بود که براييتوي همین شلوغ باز
!چسبیدگاهی فقط هندوانه میکه در آن سرماي صبح

***
بیست دقیقه به هفت است و در     .  تا برسیم به دانشگاه شاهرود، دیگر کسی نخوابید

دهیم، سرباز وظیفـه  خواهند، کارت را نشان میخیابان ابتدایی شاهرود کارت تردد می
مـحـافـظ هـمـراه مـا هـم              »تون؟همه«: پرسداندازد و مینگاهی به اتوبوس می

»!ها رو ندارهکارت تردد خودرو که دیگه این حرف! موننه نصف«گویدمی
کارت آبی «: گویندورودي خیابان ورزشگاه می.  شودتر میخان دوم، البته قضیه جدي

با هر کی هم تماس بگیریـن  !  دیمو قرمز و زرد و سبز، هر چی داشته باشین راه نمی
اول صبحی به کی زنگ بزنیم، بـگـویـیـم مـا را راه              ».فایده نداره، دستور داریم

. شویمخیال میدهند؟ بینمی
ذوالفقار شدیـم  58بود که وارد قرارگاه لشگر 15/7ساعت .  شود برویم لشکرقرار می

ي اتوبوس دم ورودي قرارگاه داشت ماشین را کمی عقب و راننده. براي چک و خنثی
.شد! هاییهاي همراه، یک صبحتکرد که با سپر یکی از پاترولجلو می
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صفحه و 444محمدي ري شهري در تالیف حجت االسالم»  سنجه انصاف« کتاب 

.شده استنسخه از سوي انتشارات دارالحدیث منتشر2500شمارگان 
تصدي وزارت اطالعـات حـجـت االسـالم         این کتاب ادامه سلسله خاطرات دوران

نویسنده با عـنـوانـی    شهري است که به دلیل اهمیت خاص آن از نظرمحمدي ري
.مستقل و فراتر از چارچوب خاطره نویسی منتشر شده است

در مورد آقاي منتظري پیش از تصـمـیـم    )  ره( فصل اول کتاب در مورد دیدگاه امام 
تصمیم خبرگان و مجلس خبرگان، فصل دوم درباره موضع امام پس از

و طـرح    در برکناري آقاي منتظري)  ره( فصل سوم درباره مبانی تصمیم امام خمینی
.دیدگاههاي وي در این باره و نقد آن فراهم شده است

کارشناس مسائل سـیـاسـی و اطـالعـاتـی           نویسنده در این نوشتار به عنوان یک
موثر توصیه می کنم که در   با کمال تواضع به کلیه شخصیتهاي مهم و:  نویسد می

فراموش نکنند که خیر دنیا کنار مراقبت از خود مراقبت از یاران و همراهان خویش را
.استو آخرت آنان و نزدیکان ایشان در این مراقبت نهفته

بزرگترین اشتباه آقاي منتظري، سیاست جدید توان بهاز دیگر عناوین این کتاب می
اشاره کرد که در آن به ...  جنایات هولناك و امام در برخورد با آقاي منتظري، کشف

.اسالمی پرداخته شده استروایت ماجراهاي برهه اي حساس از انقالب
ها، فهرست اعالم و فـهـرسـت      شده و حاوي پیوستفصل نوشته41این کتاب در 
هـاي  اطالعات و تصاویر مربوطه از بخـش ایی از اسناد وزارتبخشه.  تفصیلی است

.تکمیلی این کتاب است
■

ري
ي 

مد
مح

مد 
مح

ري
شه

اهللا مصباح یزدي در جلسات مختلف این کتاب مجموعه مباحثی است که حضرت آیت
صفحه به همت 352این نوشتار که در قطع وزیري و با . انددربارة عرفان بیان داشته

االسالم والمسلمین آقاي محمدمهدي نادي قمی تدوین و نگارش یافته ، براي حجت
با جلد شومیزتوسط انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی 1386اولین بار در تابستان 

.چاپ و منتشر شده است) ره(امام خمینی
هاي اساسی آن این کتاب با هدف ارایه تصویري روشن از عرفان اسالمی و مشخصه

.فصل تهیه و تدوین شده است5در 
در فصل نخست این نوشتار به کلیاتی دربارة عرفان از قبیل انواع تمایالت انسانی و 

تمایالت عرفانی به عنوان تمایالت ها،توضیح خودشکوفایی و ناخودشکوفایی آن
عرفان چیست؟ عارف کیست؟ و نیز شرح : هایی چوناصیل آدمی، پاسخ به پرسش

. رابطه عرفان با فلسفه، عقل، و شرع پرداخته شده است
هاي عرفانی اختصاص در فصل دوم این کتاب که به مسأله تحریف و انحراف در آموزه

تحلیل عوامل انحراف در عرفان، منشأ تحریف و انحرافات،: یافته، مباحثی چون
.گري، مورد بحث قرار گرفته استصوفیسازي و ترویجاستعمار و عرفان

هاي عرفان اسالمی، به پیشینه عرفان در شاخصهدر فصل سوم ضمن بحث دربارة
هاي هاي عرفان صحیح بر مبناي تحلیل عقلی و ویژگیجوامع انسانی، تبیین شاخصه

هایی از امام باقر و شده ، وپس از ارایه پاسخکتاب و سنت پرداختهعرفان اسالمی در
، به سؤال متعارض یا متقارب بودن دو بعد مادي و معنوي )علیهماالسالم(امام صادق 

به عنوان تجسمی از عرفان راستین معرفی شده ) اهللا علیهرضوان(انسان، امام خمینی
هاي عرفانی دیگر مکاتب، عدم انحصار عرفان در چون رجوع به آموزهاز مسایلی همو

.جانبه بودن سیر عرفانی سخن به میان آمده استروحانیت، و همه
در این فصل . استدر فصل چهارم، راه صحیح نیل به مقامات عرفانی معرفی شده

ابتدا ضمن اشاره به شناخت راه صحیح با استفاده از عقل و نقل و با تأکید بر لزوم 
مراحل . ، به موانع مهم سیر الی اهللا اشاره شده است)علیهم السالم(بیترجوع به اهل

سیر و سلوك، مشارطه، مراقبه و محاسبه، مراحل مراقبه، ذکر و جایگاه آن، و نماز و 
.راز خیرالعمل بودن آن از مباحث مطرح شده در این فصل است

. در پایان، این کتاب در فصل پنجم به بررسی مسأله کشف و کرامت پرداخته است
حقیقت کشف و مکاشفه، کرامت و حقیقت و ماهیت آن، عرفان حقیقی و سیر و 

.سلوك، و نیاز به استاد از دیگر میاحث پایانی این نوشتار است
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نِ او
م

روایت عشق علی فتاح است، آخرین پسر بازمانده خاندان سرشناس فتاح و »من او«
عشقی که ما در خط سیر داستان می بینیم،         .  مهتاب، دختر نوکر خانه زاد این خانواده      

آبدیده »درویش مصطفی «عشقی است پاك ولی خام که در کوره زمان و با دست             
.   خواهد، نه هیچ چیز دیگر    زمانی که علی؛ مهتاب را فقط براي مهتاب می         .می شود 

شود؛ درویش مصطفی همانطور که سالها قبل قول داده بود           وقتی شرط محقق می   
...دهد که فردا براي خواندن خطبه عقد می آید ولیخبر می

در این  .  ها است گیرد که محل سکونت فتاح     آباد شکل می  داستان در محله خانی   
هاي داستان هم قصه تمام آدم. کنندها تختی و نواب هم زندگی میمحله به جز فتاح

. در کنار روایت اصلی بازگو می شود
نشان دادن  .  اي از تاریخ  تالشی است هنرمندانه براي نشان دادن برهه       »من او «

. فضاي تهران قدیم، روزهاي کشف حجاب و حتی شخصیت نواب
. هایش از همزاد سازي بهره برده است        پذیر شدن شخصیت  خانی براي باور  امیر

موقعیت داستان هم از    .   »السلطنهقوام«است و قاجار آینه     »نواب«ابوراصف آینه   
کشف حجاب است که مسیر زندگی مریم، خواهر     . شودقضیه کشف حجاب ایجاد می

همین نقطه ثقل، مسیر    .  شوددهد و سفر او را به فرانسه باعث می         علی را تغییر می   
داستان را می کشاند به پاریس و ما بخش مهمی از قصه را در پاریس با علی و                       

. مهتاب و مریم دنبال می کنیم
فضاي داستان اصالتا فضاي تهران قدیم است، که بسیار زیبا به تصویر کشیده شده              

شخصیتهاي .  هااز رسم خیابانها و معابر گرفته تا تکیه کالم ها و حرف و نقل              .  است
اند ولی چند شخصیت اصلی، در ذهن خواننده بسیار  داستان همگی خوب نقش گرفته

.تاثیر گذارند
درویشی که جمالت قصارش در تمام داستان       . یکی شخصیت درویش مصطفی است

درویشی که هنگام   .  آیینه و حکمت اتفاقاتی است که دارد می افتد و یا خواهد افتاد             
نماز پیش نماز مسجد قندي است؛ و در بقیه ساعات روز نانواي محل است و نان                   

.دهد دست خلق اهللاطیب می
نمونه زیبایی از بزرگ یک     .  زادههمچنین حاج فتاح بزرگ، پیرمردي مذهبی و بزرگ 

قوت و قدرت روحیه و تفکرات این شخصیت در چند          .  خاندان سنتی و مذهبی ایرانی    
فصل ابتداي کتاب به وضوح قابل بررسی است یا شخصیت علی فتاح، پسرکی که نه 

هایش بر اساس عقلش است و        عارف است نه جاهل، ولی حرکاتش و انتخاب           
در سیالب روزگار پیچ و تاب       .  دهدکند و تاوانش را هم می     اشتباه هم می  .  فطرتش

یک .  کند و باز انتخاب   کند و حرکت می   انتخاب می .  رودخورد و با آن پیش می     می
نه آنقدر ماورایی است که دست خواننده به او نرسد و نه آنقدر زیر زمین . آدم معمولی

علی فتاح نمادي از خود ماست، خود . و دست خورده که نیم نگاهی هم نیندازي به او
.تک تک ما
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آنقدر سختی و کم آبی کشیده کـه  .  همانند تک درختی است در کویر»شاهیعزت«
وارد .  آیـد قوي شده است، از یک خانواده فقیر برآمده و در سن بسیار کم به تهران می

بعدهـا خـودش     .  شود و در عین حال به جریان سیاسی مؤتلفه می پیونددبازار کار می

اهللا و   کند و مدتی بعد وارد گروه حزبریزي میبخش خلق ایران را پایهسازمان آزادي
در این زمان هم یک تئوریسین است و هم .  بعد وارد سازمان مجاهدین خلق می شود

نقطه قوت شاهی، بیشتر در مقاومت زیر شکنجـه اسـت بـه        .  یک چریک تمام عیار
هاي مقاومت در زیر شکنجه شناخته شده و طوري که امروز به عنوان یکی از اسطوره

.تندیس موزه عبرت هم بر همین نکته تاکید دارد
محسن کاظمی، براي یادآوري آن دوران محل یکی از قرارهایش براي مصاحـبـه را     

اي مصاحبه.  قرار می دهدموزه عبرتزندان کمیته مشترك ضد خرابکاري ساواك
ي هاي ممتد شاهی به علت یادآوري شکنجه ها و دردهاي دورهکه با اشک ها و گریه
.شودزندان، بارها قطع می

مرا که لخت مـادرزاد بـودم     .  کمی شیب داشت و کف آن خیس بود22اتاق شماره«
من دو زانو نشستم و با یک دستم ستر عورت کردم . بنویس: کف اتاق نشاندند و گفتند

از .  سـایـیـد   هایم به هم میاز روز سرما دندان.  و با دست دیگرم خودکار را گرفته بودم
سرما . توانستم چیزي بنویسمنی. لرزیددست و بدنم می. شددماغ و دهانم بخار بلند می

توانـم  نمی:  با لرز و بریده بریده گفتم. در بدنم رسوخ کرده به مغز استخوانم رسیده بود
.»بنویسم

یکی از بهترین آثاریست که تاکنون ذیل عنوان خـاطـرات     »خاطرات عزت شاهی«
شفاهی منتشر شده است، کتابی خواندنی و در عین حال به دور از تردستی هاي کاسب 

سطر سطر این کتاب دریغ و افسوس مخاطب را در بر دارد که چـرا  .  کارانه و مغرضانه
. ي پر بهایی تا به امروز ناشناخته مانده استچنین گنجینه
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یکى آنکه خداوند او را به حال خود رها کرده ، پس ، از راه راست منحرف گشته است ، به سخنـان  .  دشمنترین مردم در نزد خدا ، دو کس باشند 
از راه هدایتى که پیشینیانش به پـیـش پـاى      .  فریبى است براى کسى که بدو فریفته شود .  خواند آمیز دلبسته و مردم را به ضاللت فرا مىبدعت

بار خطاهاى دیگران بر دوش کشد .  سازد کنند ، گمراه مىتابد و کسانى را که در ایام حیاتش یا پس از مرگش به او اقتدا مىاند ، رخ بر مىگشانده
در ظلمت فتنه و .  بار نادانى بر پشت گرفته و در میان جماعت نادانان امت در تکاپوست دیگرى ، کسى است که کوله.  و در گرو خطاى خود باشد 

اند ، او را دانشمند خوانند و حال آنکه در او دانشـى    جمعى که به ظاهر آدمى.  بیند فساد جوالن دهد و ، همانند کوران ، راه اصالح و آشتى را نمى
فایدت که در   خویشتن را از آبى گنده سیراب کرده و بسا چیزهاى بى.  آغاز کرده و گردآورده ، چیزى را که اندکش از بسیارش بهتر است .  نیست 

اند برایشان آشـکـار   در میان مردم به قضاوت نشست و بر عهده گرفت که آنچه را که دیگران در شناختش درمانده.  گنجینه خاطر خود نهان دارد 
اگر با مشکل و مبهمى رویاروى گردد ، براى گشودن آن سخنانى بیهوده از رأى خویش مهیا کند ، که آن را کالمى قاطع پندارد و بر قامت . سازد 

بافد ،اى مىآن جامه
و اگر خطا باشـد ،    .  اگر صواب باشد ، بیمناك است که مبادا خطا باشد .  نداند رأیى که داده صواب است یا خطا .  در سستى ، چونان تار عنکبوت 

نادانى است ، در عین نادانى ، دستخوش خبط و خطا ، و با این حال ، بر اشترى سوار است که آن هـم    .  دارد که آنچه گفته صواب باشد امید مى
. هرگز در علمى حکم قطعى نراند . پیش پاى خود نبیند 
شود حکمـى صـادر     به خدا سوگند ، توانایى آن ندارد که درباره آنچه بر او وارد مى.  دهد آنسان که گیاه خشک را بر باد دهند روایات را بر باد مى

بیند که آن پندارد که دیگران را در چیزى که خود بدان جاهل است دانشى باشد و نمىو نمى.  شایسته مسندى که بر آن نشسته است نباشد .  کند 
. اگر مطلبى بر او پوشیده ماند کتمانش کند ، زیرا به جهل خود آگاه است . سوى آنچه او بدان دست یافته دیگرى را رأى و نظرى بود 

کنم از مردمـى کـه در       به خداوند شکوه مى.  نالند میراثهاى بناحق تقسیم شده از ظلم او مى.  آورند خونهاى به ناحق ریخته ، از جور او فریاد مى
و هیچ مـتـاعـى      .  در نظر آنان هیچ متاعى کاسدتر از کتاب خدا نیست اگر آنچنانکه شایسته است تالوت شود .  جهل زیستند و در ضاللت مردند 

دانند و هیچ چیز را تر از کار نیک نمىهیچ چیز را زشت.  رواجتر و گرانبهاتر از آن نیست اگر تحریف شده باشد و از معنى واقعى خود گردیده باشد 
. شمارند نیکوتر از زشتکارى نمى

■
17خطبه شماره 



ي سوم،کسب رتبه
ي سراسري نشریات بسیج دانشجویی؛در چهارمین جشنواره

.ست ناقابل به مخاطبان نشریهايهدیه
...این مهم بر شما مبارك

مدیرمسئول، سردبیر و گروه نویسندگان 

اند شهر و خانه تمثیل سکون
ي عادات و دیار تعلقاتی است که با آنها انس داریم، و دشواري هجرت در دل کندن از خانه

و چگونه پاي سلوك در طریق حق گذارد آن که توان هجرت ندارد؟ 
. آوارگی شرط انس گرفتن با حق است

■
شهید سید مرتضی آوینی

به همت بسیج دانشجویی دانشگاه سمنان
1387بهشت ي پایانی ارديهفته


