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 پيشگفتار

 اول بخـش . است شده تشكيل بخش دو از شماست روى پيش كه كتابى
» اسـالم  گونـه  سـه  «عنوان با بهشتى دكتر اللّه آيت شهيد از گفتارى شامل
 عضـو  دانشـجويان  جمـع  در و اتـريش  در ش.ه 1357 سـال  در هك است

 ايـن . اسـت  شـده  ايـراد  اروپـا  در دانشجويان اسالمى هاى انجمن اتحاديه
 و اروپـا  بـه  سـال  آن تابسـتان  و بهار در چندماهه سفرى خالل در ديدار
 مبـارزان  سياسـى  هـاى  حركـت  به بخشى سامان ضرورت پى در و آمريكا
 به ايران مردم اسالمى نهضت ورود به توجه با و كشور از خارج مسلمان
 تحليـل  بـه  گفتـار  ايـن  در بهشـتى  دكتر. گرفت صورت جديد اى مرحله
 هـاى  گـروه  بـه  نسـبت  قـرآن  آيـات  موضع اسالم، نهضت شناختى جامعه
 كاربست براى تاريخى بحث اين دستاوردهاى و پيامدها و آن، به گرونده

 .پردازد ىم ايران اسالمى نهضت روز آن شرايط در
 در و زمينـه  همـين  در كه است ايشان از گفتارى شامل نيز كتاب دوم بخش

 اسـالمى  مركـز  مسـئول  عنـوان  بـه  آلمان در ايشان اقامت زمان در ،1347 سال
 شـده  ايـراد » نهضـت  يـك  اساسـى  مراحل «عنوان با هانوفر شهر در هامبورگ،

 هـويتى  اسـى شن گونـه  بـر  عمـده  طـور  به نخست گفتار در كه حالى در. است
 تـاريخى  مراحـل  بـه  را شناسـى  گونه اين دوم، گفتار است، شده تاكيد مسلمانان
 .پردازد مى آن پنجگانه مراحل تشريح به و سازد مى متصل مسلكى هاى نهضت
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 زمينـه  بـه  توجـه  بـا  گفتـار  دو اين محتوايى و تاريخى تحليل هرچند
 از يكـى  ابـه مث بـه  بهشـتى  دكتر شخصيت و انديشه نيز و مكانى ـ زمانى
 است مبسوطى بحث اسالمى جمهورى معماران و اسالمى انقالب رهبران

. اسـت  اهميـت  حـايز  نكته دو به توجه اما گنجد، نمى مختصر اين در كه
 صـدر  تـاريخى  مسـائل  برخـى  و سـنت  قرآن، به وى نگاه شيوه نخست،
 كـه  امروز دنياى در مسلمانى زيست به دهنده جهت منابع عنوان به اسالم

 ديگـر،  نكتـه . كنـد  مـى  تبديل ساز تاريخ متنى به تاريخمند متنى از را ندي
 تالشــى در كــه آن از برخاســته معــارف و ديــن بــه اى منظومــه نگــرش
 را عبادات و عرفان زده، گوناگون هاى مؤلفه تأليف به دست آميز، موفقيت

 مصـلحانه  زيسـمت  و ايمـان  ميـان  و كشـاند  مى اجتماعى عمل صحنه به
 جـوان  نسل بتواند حاضر كتاب اميدواريم. سازد مى برقرار واراست پيوندى

 تحليـل  بـراى  مناسب ابزار و كرده آشنا اسالمى انقالب هاى ريشه با را ما
 .دهد قرار آنها اختيار در زمانه

 طـرف  از گفتـار  مجموعه اين هاى پاورقى تمامى كه است ذكر به الزم
 توضـيح  بـراى  بهشـتى  دكتـر  اللّـه  آيت شهيد هاى انديشه و آثار نشر بنياد
 مجدانـه  تـالش  از دانـيم  مـى  الزم همچنـين . اسـت  گرديـده  اضافه بيشتر

 .كنيم سپاسگزارى كتاب اين محترم ويراستاران
 

بهشتى دكتر اللّه آيت شهيد هاى انديشه و آثار نشر بنياد  
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 الرحيم الرحمن اهللا بسم

 بـا  نـزديكم  پيوند ميان كه اى لهفاص سال چند از پس كه خوشحالم خيلى
 ديگـر  بار بود، آمده وجود به مناطق اين مسلمان عزيزِ خواهران و برادران

 حاضران جمع در هرچند كنم، عهدى تجديد آنها با كه دارم را توفيق اين
 توفيـق  سـالها  آن در كـه  بشناسـم  بتـوانم  را نفـر  چند دانم نمى ديدار اين

 اجتمـاعى،  مسـتمرِ  جريـان  يـك  كـه  آنجا از ولى. داشتم را آنها با آشنايى
 ادامـه  بـا  راسـتى  بـه  ديدار، اين در كه است اين اميدم هاست، چهره پيوند
 .باشم رو در رو كنندگان حركت همان و حركت همان

 انتخـاب  را بحـث  موضـوع  خواستم مى رفقا از كه بود اين من معمول سابقاً
 آن در اينكـه  بـا . باشـد  نيازهـا  و سؤالها به پاسخ بحثها داشتم عالقه چون كنند،
 خـودم  بـراى  تاحـدودى  نيازهـا  و سؤالها تشخيص بيشتر، تماس علت به موقع
 پيشـنهاد  مسـائلى  دوسـتان  كـردم  مى خواهش هميشه حال اين با بود، ميسر هم
 و بشـوم  حاضـر  اينجا كه انديشيدم مى بنابراين. بشود صحبت آنها درباره و كنند
 جـا  همـين  و بدهم قرار رفقا سؤالهاى را مان جلسه ردستو و شوم مأنوس رفقا با
 كـه  هسـتند  رو روبه مطلبى و اى مسأله با آقايان و ها خانم اگر كه بخواهم رفقا از

 رفقـاى  امـا . باشم اختيارشان در باشد مسأله آن روشنگر تواند مى من هاى آگاهى
 چنـد  غازآ در است بهتر كه دادند تشخيص طور اين شد شور آنها با كه معدودى
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 كـه  ام كـرده  انتخاب را موضوعى سبب بدين. كنم صحبت من خود اى كلمه
 .باشد كمك كريم قرآن از بنيادى مطلب يك فهم به تواند مى هم حدى تا

 واژه زيـر  در كـريم  قـرآن  در .اسـت » اسـالم  گونه سه «من عرض موضوع
 هـم  خودمان هجامع در آن دنبال به و كنيم مى برخورد اسالم گونه دو به ما اسالم

 .است شده اسالم گونه سه بحث موضوع كه است اين. سوم گونه يك به
 :كنيد توجه كريم قرآن از آيات اين به
»شَهِد هـو  اِلّـا  اله ال بالقسط قائماً العلمِ اولوا و المالئكةُ و هو اِلّا اله ال اَنّه اللّه 
 مِـنْ  اِلّـا  الكتـاب  اوتوا الذين اختَلَف ما و االسالم اهللاِ عند الدين اِنَّ. الحكيم العزيزُ
 فَـاِنْ . الحسـاب  سريع اللّه فاِنَّ اهللاِ بĤياتِ يكْفُر منْ و بينَهم بغْياً العلم جاءهم ما بعدِ

وكفَقُلْ حاج تلَمهى اَسجنِ و للّهِ ونِ معاوتوا للذين قل و اتَّب ـينَ  و الكتابياالُم 
. بالعبـادِ  بصيرٌ اللّه و البالغُ عليك فانَّما تَولَّوا اِنْ و اهتَدوا فَقَدِ اَسلَموا فَاِنْ ءاَسلَمتُم

 يـأمرون  الـذينَ  يقْتلـون  و حقِ بِغَيرِ النَّبِيينَ يقتلون و اللّهِ بĤيات يكفرونَ الذين ان
 و الـدنيا  فـى  اَعمالُهم حبِطَت الذينَ اولئك. اليمٍ بعذابٍ فَبشِّرْهم الناسِ من بِالقِسطِ
 الـى  يـدعونَ  الكتابِ من نصيباً اوتوا الذين الى تر الم. ناصرين مِن مالَهم و االخرةِ
 لـن  قـالوا  باَنَّهم ذلك. معرضونَ هم و مِنْهم فريقٌ يتولّى ثُم بينَهم لِيحكُم اللّهِ كتابِ
 اذا فكيـف . يفتـرون  كـانوا  مـا  ديـنهم  فـى  مغَرَّه و معدوداتٍ اَياماً اِلّا النار تَمسنا

 ».يظْلمون ال هم و كَسبت ما نفس كُلُّ وفِّيت و فيه ريب ال ليومٍ جمعناهم
 سـوره  25 تا 18 هاى آيه است، پيوسته هم به آيات مجموعه يك اين،

 :كنم مى ترجمه را آيات. عمران آل
 آگاهـان  و فرشـتگان  يسـت؛ ن معبودى و خدايى او جز كه است شاهد خدا«
 ديـن . نيسـت  خـدايى  كاردان، قدر گران آن او، جز كه دهند عادالنه شهادتى نيز
 علـت  به يافتند، آگاهى آنكه دنبال به هم كتاب اهل .است اسالم فقط خدا نزد در
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  خـدا  هـاى  نشـانه  بـه  كـه  هر اما. رفتند خالف راه به يكديگر بر طلبى تفوق
 و قـال  و قيـل  بـه  تـو  با هم باز اگر. رسد مى بهاحسا به زود خدا ورزد كفر

 كتاب اهل به. ايم آورده روى خدا به پيروانم همه و من بگو پرداختند جدال
 كـه  انـد  نهاده روى اگر ايد؟ نهاده روى خدا به هم شما آيا بگو نيز ديگران و
 و اسـت  پيام رساندن همان تنها تو وظيفه كه گرداندند روى اگر و راهند در

 ورزنـد،  مـى  كفـر  خـدا  هاى نشانه به كه آنها. بيناست بندگان احوال به خدا
 سـر  كننـد  مـى  دعوت عدالت به كه را مردمى و كشند مى ناحق به را پيامبران

 در كارشـان  كـه  اينهاينـد . ده مژده دردناك عذابى اينان به كنند مى نيست به
 مگـر . ارنـد ند يـاورى  و انجامد مى پوچى به و ماند مى ثمر بى آخرت و دنيا
 سـوى  بـه  اينك و بود شده داده ايشان به كتاب از اى بهره كه نديدى را آنها

 روى آنـان  از اى عده اما باشد حاكم آنها ميان تا شوند مى دعوت خدا كتاب
 آتـش  دچـار  بـيش  روزى چنـد  ما كه بهانه اين با هم آن رفتند، و گرداندند
 گمراهـى  بـه  دينشـان  در ار آنهـا  انـد  بسته خدا بر كه دروغى. بود نخواهيم
 خواهـد  چگونـه  كنـيم  جمعشـان  كه روز آن در آنها وضع اما است كشانده
 كـرده  آنچـه  بـه  كـس  هر و ندارد راه آن در ترديدى كه موعدى براى بود؟
 ».نرود او بر ستمى و برسد كمال و تمام

 تنهـا ؛  »االسالم اهللا عند الدين ان «:گويد مى صراحت با كه كنيد مى مالحظه
 دينى تنها كه چيست اسالم. است اسالم است قبول مورد خدا نزد در كه ىدين

 هـم  باشـد  داشـته  را او بايد پيغمبر هم كه دينى پذيرد؟ مى را او خدا كه است
 اهـل  به و اميين به. اميين هم و نصارى، و يهود كتاب، اهل هم پيغمبر، پيروان
 آنهـا  اگـر  گويـد  مـى  و د؟اي آورده اسالم هم شما آيا گويد مى دو هر به كتاب
 امـى  اصـطالح  درباره اينجا در. نيستند راه در وگرنه راهند در اند آورده اسالم

 اسـالم  بگـو  اميين و كتاب اهل به و «گويد مى كه آيه اين در. بدهم توضيحى
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 بـا  امـى  اصـطالح  اتفاقـاً  باشد؟ تواند مى چه اميين از منظور ببينيم »آوريد
 زبـان  در اصـطالح  يـك  معـادل  دارد، كـه  قىتحقي درخور و وسيع تحول
 نسـبت  را خودشان نصارى و يهود كتاب، اهل. عوام عامى،: است فارسى

 و دانسـتند  مـى  آگـاهتر  را خودشان كردند؛ مى تلقى خواص ديگر مردم به
 االن. بودنـد  علمـا  جزو بود؛ قرآن و كتاب در سرشان معروف، اصطالح به
 كـار  بـه  عـالم  مقابـل  در را عامى امى؛ع و عالم گوييم مى فارسى در ما هم
 بـه  و داننـد  مى عالم را خود كه كتاب اهل به گويد مى آيه اين در. بريم مى

 آوردند اسالم اگر آوريد؟ مى اسالم هم شما آيا بگو هستند عامى كه اميين
 را همـه  پافشـارى  اين با قرآن كه چيست اسالم اين. نه الّا و راهند در كه
 ؟كند مى دعوت او به

 از را اسـالم  تعريـف  باز كه بهتر چه شويم آشناتر اسالم با اينكه براى
 و تسـليم  كلمـه  قبيـل  از عربـى  زبـان  در اسـالم  كلمه. بگيريم قرآن خود

 بـودن  پـذيرا  را چيـزى  يعنـى  استسـالم  و تسـليم  اسالم،. است استسالم
 پـذيرش  باشـيم؛  داشـته  منفـى  حساسـيت  و مقاومت آن برابر در آنكه بى

 بررسـى  از. اسالم معنى شود مى اين مقاومت؛ بدون و وچرا چون ىب كامل،
 از پذيرش، نوع دو از آسمانى كتاب اين در كه آيد مى دست به قرآن آيات
 اسـالم  از اسـت  عبـارت  نوع يك: شود مى ياد پيامبر دعوتِ قبولِ نوع دو

. عملـى  و سـازنده  قلبـى،  واقعى، اسالم دوم تابعيتى؛ و مصلحتى سياسى،
 راسـتينِ  اسـالم  به كند، مى دعوت اسالم به را همه تأكيد اين با ياتآ اين
 .است ساز انسان كه آن عملى؛ سازنده قلبىِ

 هـايى  آيه سراغ اول بشناسيم، باز اسالم اين از را اسالم آن اينكه براى
 آيات اين به. كند مى بيان را سياسى تابعيتىِ مصلحتىِ اسالم آن كه روم مى

 :بفرماييد توجه
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 يـدخُلِ  لَمـا  و اَسـلمنا  قولـوا  ولكـن  تؤمنـوا  لم قل آمنا االعراب قالتِ« 
 اِنَّ شـيئاً  اعمـالكم  من يلِتْكُم ال رسوله و اللّه تطيعوا ان و قُلُوبكم فى االيمانُ

 و يرتـابوا  لـم  ثُـم  رسـولِهِ  و باللّهِ آمنوا الذين المؤمنونَ انما. رحيم غَفور اللّه
 أَتعلمـون  قـل . الصادقونَ هم اولئك اللّهِ سبيل فى انفسِهِم و مباموالِهِ جاهدوا

و بِدِينكم اللّه اللّه ءٍ شـى  بِكُـلِّ  واهللاُ االرضِ فـى  مـا  و السـمواتِ  فى ما يعلم 
نُّون. عليممي وا اَنْ عليكلَمتَمنُّوا ال قُلْ اَس لَىلِ إسالمكم عب نُّ اللّهمعليكم ي 
 االرضِ و السـمواتِ  غَيـب  يعلَـم  اللّه اِنّ. صادقين كُنتم إِن لاليمانِ هديكم اَنْ

 بـه ! پيـامبر . آورديم ايمان ما گفتند بيابانى اعراب «1.»تعملونَ بِما بصير واهللاُ
 تسـليم  و داريـم  اسـالم  مـا  گوييـد  مى ولكن نياورديد ايمان شما بگو آنها

 از شـما  اگـر  امـا . باشد يافته راه شما دلهاى در ايمان هنوز آنكه بى شديم
 نخواهـد  كـم  چيـزى  شـما  اعمـال  از خـدا  البته ببريد فرمان پيامبر و خدا

 كـه  آنهاينـد  راسـتين  مؤمنـان . اسـت  مهربـان  و آمرزشگر خدا و گذاشت
 جانشـان  و مال با و اند آورده ايمان پيامبرش و خدا به كنند، شك آنكه بى
 دهيـد  مى بر را خدا شما. راستين نمؤمنا اينانند اند؛ كرده جهاد خدا راه در
 زمـين  در را آنچـه  و هـا  آسمان در را آنچه خدا آنكه با ايمانتان، و دين به

 گذارنـد  مـى  منت تو بر! پيامبر اى. است آگاه چيز همه بر و داند مى است
 اگر. ايد شده مسلمان كه نگذاريد منت من بر بگو. اند شده مسلمان آنها كه

 بـه  را شـما  كـه  گذارده منت شما بر خدا باشيد وردهآ ايمان راستى به شما
 بـه  خـدا  و دانـد  مى را زمينها و ها آسمان نهان خدا. است آورده ايمان راه

 ».بيناست بدهيد انجام كه عملى هر به كنيد، آنچه
 آيـات  خـود  مضمون از. است حجرات سوره آخر آيه پنج آيات، اين
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 است اى عده با: است سانىك چه با آيات سخن روى كه فرموديد استنباط
 مسـلمان  شـما  گويـد  مـى  آنهـا  به صراحت با قرآن و اند شده مسلمان كه

 هسـتند؟  كسانى چه اينها. باشد يافته راه شما دل به ايمان آنكه بى ايد شده
 از شـما  چنانند؛ و چنين كه هستند كسانى راستين مؤمنان گويد مى آنها به

 نهضـتِ  پيغمبـر،  زمـانِ  همـان  در كـه  قالبى هاى مسلمان اين. نيستيد آنها
 اجـازه  اينهـا  شناسايىِ براى هستند؟ كسانى چه شده رو روبه آنها با اسالم
 هـاى  نهضـت  خصـوص  بـه  و كلـى  طور به را ها نهضت وضع كمى بدهيد

 .بشناسيم تر بينانه واقع و بهتر را مسلكى
  
 مسلكى هاى نهضت به گروندگان بندى گروه
 و بينـى  جهان عقيده، ايده، مسلك، راه، يك داراى كه مسلكى نهضت يك

 روى آن بـه  گروههـايى  شـود  مـى  آغـاز  اينكـه  محض به است ايدئولوژى
 :آورند مى
 حـق  عشـق  در دلشان كه پويى حق جوىِ حق راستينِ وجوگرانِ جست ـ1

 و انـد  كـرده  وجـو  جسـت  انـد،  رفته سو آن و سو اين به سالها تپد، مى
 تازه دعوتى شده، پيدا تازه نهضتى حال. اند نكرده پيدا را خود گمشده

 آن آيـا  ببيننـد  كه روند مى دعوت اين سراغ به خورد، مى آنها گوش به
 .خير يا آيد مى دستشان به دعوت همين در خواهند مى كه راستى راه

 موجـود  وضـع  از چـون  كـه  موجـود  وضـع  از ناراضـى  مـردم  عـده  يـك  ـ2
 وجـود  به بهترى وضع آنها براى ندبده احتمال كه اى تازه دعوت هر اند، ناراضى

 آن بـه  و رونـد  مـى  آن سـوى  بـه  پـس . اسـت  توجه قابل برايشان آورد مى
 خودشـان  وضع و زندگى از توانند مى دعوت آن در آيا ببينند تا آورند مى روى دعوت
 آنكـه  بـى  بهترنـد  وضع پى در حقيقت در اينها .باشند داشته بيشترى رضايت
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 جديـد  شـرايط  در كـه  اميد بدين پس باشند؛ داشته عاليترى آرمانهاى
 .آورند مى روى نهضت آن به باشند داشته بهترى وضع است ممكن

 نارضـايتى،  از بـيش  موجـود  شـرايط  در كـه  شـوند  مى پيدا كمابيش افرادى ـ3
 كنـونى  محـيط  در كـه  هـايى  طلب جاه مخصوصاً دارند؛ گمشده يك اصوالً
 اينهـا . انـد  نكـرده  پيـدا  دلخـواه  مقام به رسيدن و ترقى و رشد براى فرصتى

 ايـن  سـراغ  گوينـد  مـى  خورد مى گوششان به اى تازه صداى اينكه محض به
 حتـى . برسـد  كالهـى  ما به نمد آن از مسير، آن در شايد برويم، تازه صداى
. كننـد  مـى  قهرمانانـه  كارهاى كه شود مى پيدا هايى چهره اينها ميان در گاهى
. نيسـت  هدفـدار  افـراد  بـه  منحصـر  انانـه قهرم كارهـاى  دانيد مى شما چون

 خطرنــاك كارهــاى اينــان مگــر نيســتند؟ قهرمــان مگــر بــوكس قهرمانــان
 هـا  قصه شما كه دريانوردى قهرمانان دهند؟ نمى تن خطرها به مگر كنند؟ نمى
 اينهـا  انـد؟  نداده در تن بزرگ خطرات به مگر ايد خوانده را هايشان افسانه و
 بـزرگ  آرمـان  يـك  خاطر به دهند؟ مى تن رهاخط اين به چيزى چه خاطر به

 دنبـال  بـه  آنچه احياناً يا آوازه نام، شهرت، يك به رسيدن خاطر به يا بشرى؟
 يعنـى  سـوم،  گـروهِ  هم اين شود؟ مى اشخاص نصيب آوازه و نام و شهرت
 و انـد  نرسـيده  آن به موجود شرايط در كه دارند ديگر اى گمشده كه كسانى

 ممكـن  گويند مى جديد وضع در حاال ديدند، مى بسته را راهها قديم وضع در
 .هستند خودشان گمشده دنبال به بنابراين شود، باز ما روى به راهى است

 گـروه  اين اندازه به اصوالً كه كسانى آپورتونيستها، طلبان، فرصت ـ4
 در كـه  كسـانى  بدهنـد؛  خطـر  بـه  تـن  نيسـتند  حاضـر  هـم  سوم

 دوربـين  اندازنـد،  مـى  مچشـ  انـد،  غنـوده  خودشـان  كمينگاههاى
 سـفره  يـك  بـراى  اى زمينـه  كجـا  از ببيننـد  دور از تـا  گذارند مى

 رنـج  بـا  كـه  اى آماده سفره سر بر آنها كه شود مى فراهم گسترده
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 مـالى  بـه  دربياورنـد،  عزا از شكمى و شوند حاضر شده آماده ديگران
 و يىپيشـوا  برسند، رهبريى به برسند، مقامى به برسند، نامى به برسند،

 انـد؛  نداشـته  وتـازى  تاخت گونه هيچ تاكنون كه درحالى كنند، پيشتازى
 .چهارم گروه هم اين. واقعى معنى به طلبانْ فرصت

 كـارى  اصـوالً  كـه  هستند كسانى قبيلند، اين از مردم بيشترِ كه پنجم، گروه ـ5
. آرام زنـدگى  مـذهبِ  پيـروان  انـد؛  معمـولى  مـردمِ  ندارنـد،  كارهـا  اين به
 بـراى  و باشـند  سـرگرم  خودشـان  روزمـره  زنـدگى  همـان  با ندخواه مى

 يـك  پنـاه  در بايـد  كـه  انـد  كرده تجربه را اين روزمره زندگى به پرداختن
 خـواه  باشـد  ديـروز  قـدرت  خـواه  قـدرت،  اين حاال. كرد زندگى قدرتى
 بـاد  را خرمنهـا  كـه  گـوييم  مـى  كسـى  بـه  بوجار. بوجارند امروز؛ قدرت

 كـه  اى وسـيله  بـا  بوجار. كند مى جدا كاه از را ندمگ دادن، باد با و دهد مى
 بـه  را كاه آيد مى كه ماليم باد يك كند، مى پايين و باال كاه با را گندم دارد
 پـاك  خـرمن  آرام آرام و آيد مى پايين جايش سر گندم برد، مى طرف يك
 نسـيمى  يك كه هستند بوجارهايى اينان. گوييم مى بوجار اين به شود؛ مى
 بـه  خواهـد  مـى  باد حاال. كنند پاك را خرمنشان نسيم آن با كه دخواهن مى

 بـاد  كه طرف هر به اينها. مغرب سمت به خواهد مى يا بوزد مشرق سمت
 طـرف  هر به گويد مى معروف المثل ضرب. دهند مى باد را خرمنشان بيايد
 در مـردم  اكثريـت  گفت بايد. دهد مى باد طرف همان به هم اين آيد مى باد

 زنـدگى  طالـب  زده، زندگى اند بوده مردمى اند؛ بوده طور همين ريختا طول
 هسـتند  قدرتى و نظام نوع يك خواهان و كرده خو روزمرگى به روزمره،

 .بگذرانند را روزمره زندگى بتوانند قدرت و نظام آن پناه در كه
 بـا  معمـوالً  عـالم،  نهضـتهاى  ـ دارم مطالعه من كه مقدار آن تا ـ تاريخ طول در
 كسـانى  چـه  السـابقون  السابقون و پيشتازان. اند بوده رو روبه گروه پنج اين ههم
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 دنبـال  به راستى به كه آنها راستين، وجوگران جست نخستين، گروه آن اند؟ بوده
 الهـى  و عـالى  و انسـانى  اى ايـده  اند، بوده آرمانى خواهان اند، گشته مى آرمانى
 آن در اگـر  و آمدنـد  مـى  نهضـت  آن رهبر و نهضت يك سراغ اينها اند؛ داشته

 را خودشـان  گمشـده  نهضـت،  آن الگوهـاى  و نهضت آن رهبر در و نهضت
 و فـداكارى  آن رسـيدن  ثمـر  بـه  راه در و پيوسـتند  مـى  آن بـه  كردند مى پيدا

 و هـدف  آن سـبيلِ  فـى  انفسـهم  و بـاموالهم  جهاد راه در. كردند مى جانبازى
. نداشـتند  تعللـى  گونـه  هـيچ  بودنـد  كرده انتخاب كه اى عقيده و مرام و آرمان
 ديگـر  گـروه  چهـار  آن امـا . هستند نهضت يك راستين پيروان و مؤمنان اينها
 نهضـت،  اوايـل  در است ممكن حتى كه هستند كسانى دوم و اول گروه چه؟
. بپيوندنـد  نهضـت  بـه  روسـت،  روبـه  هايى دشوارى با نهضت كه وقتى همان

 تلـخ  و حساس مراحل در تاريخ رگبز نهضتهاى در كه هايى چهره از بسيارى
 دوم گـروه . دومنـد  و اول گروههـاى  ايـن  از اند پيوسته نهضت به خطرناك و

 وضـع  شـدن  بهتـر  دنبـال  بـه  كه موجود وضع از ناراضيان بودند؟ كسانى چه
 بـراى  باشد چه هر جديد وضع بخورد، هم به موجود وضع گفتند مى و بودند

 پـى  در كـه  هسـتند  آنهايى سوم گروه. ىچنين اين شعارى است؛ اين از بهتر ما
 موجـود  وضـع  در كه برسند مقامى به جديد شرايط و جديد مسير در كه آنند

 خواستند مى و بودند ناراضى موجود وضع از فقط نه. ندارند را آن اميد هرگز
 را شخصـى  خاص هدف يك بلكه بشود بهتر بد، وضعِ و بخورد هم به وضع
 گـاهى  نهضت، نخستين صفوف در حتى. دندكر مى دنبال نهضت طول در هم

 دنيـا  معـروف  هـاى  نهضـت  در. خـورد  مـى  چشـم  به قبيل اين از هايى چهره
 دارم را آن گفـتن  قصـد  كـه  مطلبـى  زيـرا  ــ  برم نمى نام كه هستند اشخاصى

 ــ  بشـود  هـا  نـام  و اشـخاص  هـا،  چهـره  سـر  بـر  اخـتالف  فداى خواهم نمى
 از بعـد  اسـالم،  دوران اسـالم،  از قبـل  تـاريخ،  طـول  در معروفـى  هاى چهره
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 نشـان  شـان  زندگينامـه  كـه  كرد جستجو توان مى معاصر دوره در و اسالم
 همـان  از ولـى  انـد  بـوده  نهضتها به گروندگان نخستين از اينكه با دهد مى
 قبـول  بـا  گاهى و مهارت با و اند بوده نيز شخصى هدف يك دنبال به آغاز

 گـروه  از اينهـا  بازشناختن. اند كرده مى دنبال را شخصى هدف آن خطرها،
 هـر  هستند، اى برجسته هاى آدم گروه، دو هر زيرا است، دشوار بسيار اول
 خطـر  بـه  تـن  دو، هـر . تالشـگرند  دو هـر  و هسـتند  كارآيى هاى آدم دو
 ايـن  آن و نـدارد  بيشـتر  راه يك فقط گروه دو اين بازشناختن و دهند مى

: درخشـد  مى نورى زندگيشان رد اند؛ نورانى گروه نخستين گروه كه است
 .نوردگرخواهى و خداخواهى نور

 صـف  و گـروه  در خودشـان  جازدن براى كه كوششى تمام با: سوم گروه
 مجموعـه  در را پـوچى  و پـوكى  تـاريكى،  آثـار  شود مى دقت با كنند مى اول

 در كـه  كـنم  مـى  توصيه دوستان شما به اتفاقاً من. كرد مالحظه آنها شخصيت
 و نور آن شناخت در بايد سخت داريم قرار آن در ما كه ونىكن مراحل همين
 قـدرت  بـه  از پـيش  كه هستند گروهى سه اين. كنيم پيدا مهارت تاريكى اين

 هـا  نهضـت  كـه  شود مى شروع وقتى از مصيبت. هستند مطرح نهضت رسيدن
 هـاى  دروازه رسـند  مى قدرت به ها نهضت اينكه محض به. رسند مى قدرت به

 بسـيار  كـه  چهارم گروه. شود مى باز پنجم و چهارم هاى گروه روى به جامعه
. باشند مى طلبان فرصت و ها آپورتونيست خطرناكند؛ و پرتوقع راضى، خود از
 نـاراحتى،  زنـدان،  شـكنجه،  زجـر،  شـهادت،  رنـج،  تلخـى،  نهضت، وقتى تا

 بـه  نهضـت  وقتى اما نبود پيداشان هيچ داشت، درى دربه و تشنگى گرسنگى،
 خودمـان  بـراى  مـا  دانيـد  مـى  كـه  شما بله گويند مى وقت آن رسد ىم قدرت
 .كرديم مى چنان و چنين و بوديم كارها مشغول
 .طلبكارنـد  داشتند برمى گام راه اين در تاكنون كه كسانى همه از ها آن

 

www.takbook.com



 21 سه گونه اسالم  

 

 بسـيار  نهضـت  يـك  بـراى  نفـس،  تازه يا رسيده راه از تازه طلبكارهاى
 معيارهــاى بــا انـد  كــرده كوشــش هپيشـرفت  نهضــتهاى البتــه. خطرناكنـد 
 بـر  را راه و بشناسـانند  پيـروان  بـه  را قالبـى  هـاى  چهـره  اين مشخصى
 هـم  حـدودى  تـا  هـا  نهضـت  البته. ببندند زيادى حدود تا آنها پرتوقعى

 بزرگى يا كوچك نهضت هيچ امروز تا بفرماييد باور ولى اند شده موفق
. باشـد  مانده مصون چهارم گروه اين آفت و آسيب از كه شناسم نمى را

 كه هستند ها پنجمى چون است پنجم گروه جانب از تر بزرگ خطر البته
 مـردم  انـد؟  كسـانى  چه ها پنجمى. هستند ها سومى و ها چهارمى گاه تكيه
 و دارد مسلكى چه راند مى حكم آنها بر كه قدرتى اينكه به نسبت عادى
 قـدرتى  اينكـه  .دهنـد  نمـى  نشـان  خود از تفاوتى چندان كند مى كار چه

 بـه  باران بگيرند، قرار چترش زير در كنند، زندگى او سايه زير در باشد
 اينهـا . باشـد  خواهـد  مى كسى هر مال چتر حاال. است كافى نخورد آنها

 تـاريخ  طول در و گيرند مى قرار سوم و چهارم گروه گاه تكيه كه هستند
 كـه  را ننخسـتي  گـروه  ها، پنجمى اين كمك به چهارم و سوم گروههاى
 و اند كرده نشين خانه را جوامعند و نهضتها راستين پيشتازان و پيشوايان

 تـاريخ  در اگر. اند كرده در به ميدان از و اند انداخته خود حقيقى نقش از
 پيـروزى  راه سـر  بر را بزرگ مشكل اين همواره كنيد، مطالعه ها نهضت
 سـوره  آيـه  ههجـد  همـه  كه نكنيد تعجب كه است اين. بينيد مى نهضتها
 و اسـالم  نهضـت  كه است بزرگى و كوچك مشكالت پيرامون حجرات
 گـروه  به بيشتر خطاب، و است داشته پنجم گروه برابر در اسالم پيغمبر
 و شـوند  مـى  يافـت  كسـانى  هم چهارم گروه از درونشان كه است پنجم

 االيمـانُ  يدخُلِ لَما و اَسلَمنا قُولُوا ولكنْ تُؤمِنوا لَم قُلْ آمنا الْاَعراب قالَتِ«
 .»قُلُوبِكُم فى
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 تابعيتى اسالم و راستين اسالم
 اگـر . تـابعيتى  رابطه است؟ اى رابطه نوع چه ايدئولوژى با پنجم گروه اين رابطه

 اِلّـا  اله ال اَنْ اَشْهد مسلمانم؛ من گويد مى و شود مى مسلمان است، اسالم نهضت
 ديگـر  بفرماييـد،  گويـد  مـى  گويد، مى را شهادتين. هاللّ رسول محمداً اَنَّ اشهد اللّه،
 اسـت  ايـن  براى حقيقت در گرايش اين گرايد؟ مى چه براى اما ؟!گوييد مى چه
 برخـوردار  حـاكم  قـدرت  مزايـاى  از و بپذيرد را اسالم جامعه تابعيت بتواند كه

 چنـين  دل در آيـا . كنـد  اسـتفاده  جديـد  كشـور  تابعيت مزاياى از بتواند و شود
 را نهضـت  واقعـى  شـعارهاى  و را نهضـت  آرمانهـاى  اصـالً  آمده؟ ايمان كسى
 بـه  گويـد  مـى  پيغمبر به قرآن كه است اين. شناسد نمى چيز هيچ اين شناسد؟ مى
 مـا  بگوييد نداريد حق كه كنم مى اعالم شما به من بگو؛  »اَسلَمنا قُولُوا «بگو اينان
 اينهـا  اسـالم . شـديم  تسـليم  وزر جريـان  برابر در ما بگوييد بايد. آورديم ايمان

 چـه  بـه . حـاكم  قـدرت  برابـر  در شـدن  تسـليم  اما است شدن تسليم چيست؟
 اينهـا . حـاكم  قـدرت  ايـن  مواهـب  از استفاده در شدن توانمند منظور به منظور؟
 چـرا  رسـى؟  نمـى  ما به چرا! اللّه رسول يا: گذاشتند مى منت پيغمبر بر هم گاهى
 مسـلمان  تـو  خـاطر  به ما آخر نيستى؟ ما حال مواظب چرا دهى؟ نمى را ما سهم

 ال قُـلْ  «.پذيرفتنـد  اسالم كه نهند مى منت تو بر؛  »اسلِموا اَنْ علَيك يمنُّون «شديم؛
 ايمـان  واقعـاً  اگـر  را، مسلمانى اين من بر نهيد مى منت چه؛  »اِسالمكُم علَى تَمنُّوا
 واقعـاً  اگـر  .»صـادِقينَ  كُنْتُم اِنْ لِلْايمانِ هديكم اَن معلَيكُ يمنُّ اللّه بلِ «كرديد؟ پيدا

 مصـلحتىِ  تـابعيتىِ  اسـالم  يـك  ايد، نكرده پيدا ايمان هم اگر. ايد كرده پيدا ايمان
 كـارت  بخوريـد،  غـذايى  سـفره  سـر  آمديـد . ندارد منت ديگر كه است سياسى
 مصـلحتىِ  سـالمِ ا نـوعِ  اسالم، نوع اين ؟!نيست كه اين از بيش گرفتيد، ورودى
 را شـهادتين  كـه  كسى اسالمى فقه در كه است جالب خيلى .است تابعيتى سياسىِ
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 بنـابراين . دهد مى اسالمى معمولى شناسنامه او به اسالمى حكومت بگويد
 قـدر  آن. زند مى محك را او آنگاه. گيرد مى بهره جامعه تابعيت موقعيت از
 را راسـتين  مسـلمان  بشـود  تـا  زنـد  مـى  محـك  معيارهـايش  و محكها با

 تـا  آيـه  يـك  همين با ببينيد كنيد، مالحظه را آيه يك همين فقط. شناخت
 آمنُـوا  الَّـذينَ  المومنُونَ اِنَّما «:بشناسيم را راستين مسلمان توانيم مى حد چه
 اُولئِـك  اهللاِ لِسبي فى اَنْفُسِهِم و بِاَموالِهِم جاهدوا و يرْتابوا لَم ثُم رسوله و بِاللّهِ
مادِقُونَ هپيـامبر  و خدا به قبالً كه هستند آنها راستين مؤمنان مؤمنان،» الص 
 عمل به آنها، دل به ترديدى و شك كمترين بعد و باشند آورده ايمان خدا
 آمـاده  مالشـان  و جـان  تمام با كه آنجا تا باشد نيافته راه آنها رفتار به آنها،
 اگـر  امـا  كنـد  مـى  بيـان  فشـرده  اينجـا  در. كننـد  رپيكـا  خدا راه در باشند
 و آخر تا» ...المؤمنون اَفْلَح قَد «:مؤمنون سوره اولِ بخواهيد را ترش مفصل
 1.آخـر  تـا » ...ًهونا االرضِ علَى يمشُونَ الذينَ الرَّحمنِ عِباد و «:فرقان سوره
 بحـث  ايـن  در نخواسـتم  و آمـده  مكرر قرآن در مشابه آيات و آيات اين

 همـراه  عمـل  با و ايمان با راستين، اسالم و مسلم مؤمن،. بروم آنها سراغ
 همـراه  ايمـان  بـا  شد مى تابعيتى اسالم آن و اى شناسنامه اسالمِ اين. است
 راسـتين  اسالم ولى باشد ظاهرى و نباشد همراه هم عمل با شد مى نباشد،

 .است همراه راستين پايبندى و عمل با قلبى، ايمان راستين، ايمان با
 وابسـته  گـروه  پـنج  ايـن  از كـداميك  بـه  نهضت يك بندى استخوان و قوام
 يـك  يـافتن  قوام هاى مايه راستى به توانند مى كه اولند گروه. اول گروه به است؟
 آمريكـا،  اروپـا،  در اسـالمى  دانشـجويى  حركـت : باشند حركت يك و نهضت
 و جوانـان  آقايـان،  ها، خانم غيرمعممين، و معممين ميان در قم، حوزه در ايران،
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 مسـلمان، : است اول نوع مسلِمِ به قوامش بداند بايد نهضت. سالخوردگان
 اللّـه  «نـورانى؛  مسلمان ايمان، با مسلمان راستين، مسلمان واقعى، مسلمان

لِىنُوا الذين وآم مهخْرِجالنُّـورِ  اِلَى الظُّلطماتِ مِن ي ل كَفَـرُوا  الَّـذينَ  واَو ميـائُه 
الطاغُوت موَنهخْرِجزنـدگيش  در كـه  كـس  آن ؛1»الظُّلُمـاتِ  اِلَـى  النُّورِ مِنَ ي 
 ايشـان  شـما  فطرت كه آنهايى خورد، مى چشم به ها اخالص و ها روشنايى

 را، ايمـانش  وجـوگر،  جسـت  انسـانهاى  پاك دلهاى كه آن دارد، دوست را
 و نبـودن  جـاه  لـب طا را، اش گذشـتگى  خـود  از را، اخالصش را، عملش
 :دارد دوست را نداشتنش ريا و نبودن شهرت طالب
» تأيالَّذى اَر كَذِّببِالدينِ ي .الَّذى فَذالِك عدتيم يالي .ال و  ـضحلـى  يع 
 هـم  الـذينَ . سـاهونَ  صـالتِهِم  عـنْ  هم اَلَّذينَ. لِلْمصلّينَ فَويلٌ. الْمِسكينِ طَعامِ
 2»الماعوَن يمنَعونَ و. يرائُون

 و كيفـر  روز و ديـن  و را قيامـت  و ندارنـد  ايمان قيامت به كه آنهايى
. داننــد مــى دروغ اســت قيامــت ديــن پايــه بــر كــه را دينــى و را پــاداش

 يتـيم  سـر  بـر  كـه  هسـتند  كسـانى  بكـنم؟  معرفى تو به را آنها خواهى مى
 خودشـان  از را يتـيم  دهنـد،  مـى  آزار را پنـاه  بـى  بيچـاره  آدمهاى زنند، مى
 كننـد،  نمى تشويق بيچارگان رساندن نوا به و اطعام به را ديگران رانند، مى
 ايــن بــر واى. نيســتند فعــال و تفاوتنــد بــى بينوايــان نــوايى بــى برابــر در

 و كنـد  مى ناله مسلمانان اين دست از قرآن كه است عجيب ـ! نمازگزاران
 بـه  نسبت كه آنها ـ نمازگزاران؟ كدام بر! نمازگزاران اين بر واى گويد مى

 چيسـت  نماز مگر. بخوانند را نمازشان رود مى يادشان اند؛ الابالى نمازشان
 اسـت،  يـاد  اسـت،  فكـر  نمـاز  كنـد؟  مـى  تكيـه  آن بـه  قـدر  ايـن  قرآن كه
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 تجديـد  از كه نمازگزارانى بر واى. است عدل و حق خدا، با پيوند تجديد
 نمـازگزارانِ  ؛»يرائون هم الذين «.ندكن مى غفلت عدل و حق خدا، با پيوند

 از حتـى  كه كسانى و است خودنمايى براى كارهايشان كه كسانى رياكار؛
 .»الماعون يمنَعونَ «و كنند مى جلوگيرى ديگران به كوچك هاى كمك

 داده اهميـت  راسـتين  مسلمانان بر ها نهضت در اينكه بر كنم مى تأكيد
 يعنـى  مسـلمان  نـوع  دو ايـن  بـا  ومد و اول دهـه  تا اسالم نهضت. بشود

 .بود رو روبه تابعيتى سياسىِ مصلحتىِ مسلمان و راستين مسلمان
  

 اقليمى اسالم
: روسـت  روبه مسلمانان از سومى نوع با نهضت طرف، اين به سوم دهه از

 مسـلمانى؟  شـما  چرا. باشيم ماها كه» اقليمى «و» مادرى و پدر «مسلمانان
 مـادر  و پدر خانه در اگر. ام آمده دنيا به سلمانم مادر و پدر خانه در چون

 و پـدر  خانـه  در اگـر . بـودم  مسيحى بودم؟ چه بودم آمده دنيا به مسيحى
 اگـر . بـودم  مـادى  و ملحد بودم؟ چه آمدم مى دنيا به مادى و دين بى مادر

 در و باشـد  شـده  زاده مسـلمان  اى، شناسـنامه  مسـلمان  يا اقليمى مسلمان
 تربيـت  صـحيح  و باشد شده ساخته درست اگر لمانمس مادر و پدر خانه
 مسـلمانان  برسـد  خودش به خودش يا و برسند او به درست يعنى بشود

 مسـلمانى  وگرنـه . شـود  مـى  اول گروه مسلمانان از يعنى شود مى راستين
 اينهـا  به من. است مسلمان بودند مسلمان مادرش و پدر چون كه شود مى

 .باشند مسلمان اند كرده عادت زيرا گويم مى عادتى هاى مسلمان
  

 دانشجويى اسالمى هاى انجمن وظيفه
 جالـب  بسـيار  برايم و شوم مى رو روبه جوانانى با شخصاً من امروز شرايط در
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 مسـلمان  سوى به عادتى مسلمان آن از يا اند بازآمده اسالم به اينها كه است
 و مبـاالتى  بى هاى خانه در اصالً يا و اند شده كشيده راستين اسالم و راستين
 انـد  آمده راستين اسالم سوى به اينك و اند آمده دنيا به دينى بى و گرى الابالى

 بـر  واقعـاً  اينها قدم و باد مبارك و ميمون ما همه بر جوانان نوع اين قدم كه
 به كه بار اول شايد اتفاقاً. هستند اى ارزنده بسيار افراد اينها زيرا چشم، روى
 هامبورگ در 1347 درسال كردم برخورد جوانان اين از چشمگير نمونه يك
 از فهميـدم  شـدم  آشـنا  احـوالش  بـا  وقتـى  كه كردم برخورد جوانى به. بود

 ايـن  و دارد اسـمى  آشنايى يك فقط دين با خانواده آن كه است اى خانواده
 در و درآمـده  مسؤول و متعهد مقيد، خودساخته انسان يك صورت به جوان
 انجمنهاى كه است اين من تمناى. بود كرده آغاز فعاليتى فشهد و ايمان راه

 گونـه  اين براى باشند پناهگاهى ـ اروپا در خصوص به ـ دانشجويى اسالمى
 بـه  نامقيـد  خـانوادگى  محيطهـاى  از كه جوانانى پسرها؛ آقا و ها خانم دختر
 گـرو  در قلبشـان  كننـد  مـى  احسـاس  بـاز  محيطـى  در اينجا و اند آمده اروپا

 كـه  وجوگرانى جست همان وجوگرانند؛ جست همان اينان. است اى هگمشد
 ايـن  و آمده آرمانى پى واقعًا آنها. كردم ياد اول گروه و اول صف در آنها از

 سـوى  بـه  و انـد  بـوده  سـرگردان . اند كرده پيدا قرآن راه و قرآن در را آرمان
 و گـامى  هـم  عنـو  همه. بداريم گرامى را جوانان گونه اين قدم. اند آمده قرآن

 و گـرم  محيطى ما جمع در كنيم سعى. باشيم داشته آنها با برابرى و برادرى
 قبلـى  محـيط  و خـانواده  محـيط  جانشين و بپذيرد را آنها كه بيابند صميمى

 اى ارزنـده  و سـازنده  عنصـرهاى  تواننـد  مى كه جوانانند گونه اين. باشد آنها
 اميـدوارم . باشند جا همه در دانشجويى اسالمى نهضت واقعى پيشرفت براى
 بـا  و كـريم  قـرآن  بـا  بيشـتر  آشنايى با كه باشيم داشته را توفيق اين ما همه

 ــ  اجمعـين  علـيهم  اهللا سـالم  ـ طاهرين ائمه و اكرم پيغمبر سيره و كلمات
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 و بازبشناسـيم  را اول گـروه  بتـوانيم  اسـالم  راستين الگوهاى با آشنايى و
 چنـدان  پـنجم  گـروه . نخـوريم  را پـنجم  چهـارم  و سوم هاى گروه فريب
 هـم  دوم گـروه . اند فريبنده خيلى چهارم و سوم گروه ولى نيستند فريبنده
 واقعـى  هـاى  چهـره  بتـوانيم  و نخـوريم  را آنها فريب. است فريبنده كمى
 عميق پيوند و اسالمى واليت آنها با و بشناسيم را واقعى مسلمان و اسالم
 .باشيم داشته اسالمى تعهدآورِ آورِ وظيفه
 بـرادران  و خـواهران  شـما  امـروز  محفـل  در كه سخنى كوتاه بود اين
 كوتـاه  فاصـله  يك از بعد و كنم مى تمام را عرضم اينجا در. داشتم عرضه
 يـا  و شـود  مـى  مربـوط  بحث اين به احياناً كه سؤاالتى به پاسخ براى اول

 اشـم  آنچـه  از اسـتفاده  و مطالب اصل درباره دوستان شما نظرات شنيدن
 هـاى  زمينـه  در ديگرى مسائل پيرامون وگو گفت بعد و كرد؛ خواهيد بيان

 اهللا صلى و الحمدللّه و ام آماده گريبانيد، به دست آنها با احياناً كه اسالمى
 .الطاهرين آله و محمد سيدنا على
  

 1:پاسخ و پرسش
 يـك  اول گـروه  شود؛ مى تقسيم گروه دو به فرموديد اينكه اول، سؤال پاسخ در

 يـك  امـا  اسـت  صحيح طرف، يك هم بعدى گروه چهار و گيرد مى قرار طرف
 بشناسـيم  خـوب  را آنهـا  نتوانيم ما كه شود مى سبب گروه چهار آن كردن كاسه
 گروهـى  هـر  و دارنـد  ويژگيهـايى  خودشان براى هركدام گروه چهار آن چون
 كـه  اسـت  ايـن . شـد  رو روبـه  خاصـى  طرز با بايد گروهى هر با و دارد نقشى

 و دوم گـروه  كـه  كـردم  عرض اشاره به من. است مهم گروه چهار آن شناسايى
 

                                                           
اي بـه اصـل    هاي حضار به صورت كتبي ارائه شده و اشـاره         الزم به ذكر است كه سؤال     ـ  1

 .ها صورت نگرفته است پرسش
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 دوران در و پيوندنـد  مـى  آن بـه  برسـد  ثمـر  بـه  نهضت اينكه از قبل حتى سوم
 پـنجم  و چهـارم  گـروه  كـه  درحـالى  شـوند  مى نهضت داخل نهضت خطرناك
 .شـوند  مى ملحق بدان نهضت پيروزى از بعد يا نهضت رسيدن قدرت به مقارن
 يـا . كنـد  مـى  فـرق  هـم  ويژگيهايشـان . كند مى فرق كامالً آنها با رويارويى موقع

ــاره ــه كــردم عــرض ســوم و دوم گــروه درب  آن اســت ممكــن دوم گــروه ك
 گـروه  از خطـرش  گفتم هم دليل همين به و ندهد نشان خود از را گرى قهرمان
 تجلـى  نهضـت  يـك  قهرمـان  نقـش  در گـاهى  سـوم  گروه و است كمتر سوم
 حاضـر  نبـرد  و جنـگ  ميـدان  در! شـود  مـى  دشـوار  قـدر  چه كار ببينيد. كند مى
 كـردن  خطـر  و قهرمانى معيار با فقط بخواهيم اگر. كند مى ها قهرمانى و شود مى
 غلطانـداز  اينجـا  در بشناسيم را اصيل هاى چهره دادن، در تن خطرناك كار به و

 گروههـا  ايـن  ههمـ . دارد اى ويژگى گروه هر كه فرماييد مى مالحظه پس. است
 يعنـى . اسـت  ناپـذير  اجتنـاب  حتمـاً  و اصـالً  پـنجم  گروه ولى ناپذيرند اجتناب
 هـر  بـه  كه دارد سروكار مردم از زيادى عده با باشد، هوشيار هم هرقدر نهضت
 كننـد  مى زندگى طبيعى و بومى صورت به قلمرو آن در و سرزمين آن در حال

 بنـابراين  ــ  بسـازد  را آنهـا  فوراً تواند مى نه و بدهد كوچ را اينها تواند مى نه ـ
 دارد؛ هـايى  ويژگـى  گـروه  هر كه بود اين گروه چهار آن به بندى تقسيم علت
 بايـد  كـه  عالجـى  نوع دارد؛ فرق كند مى ايجاد نهضت براى كه خطرى نوع
 ايـن  رفقـا  كـه  آمـد  مـى  مفيد من نظر به. كند مى فرق گرفت نظر در او براى
 در حتـى  كنيد دقت اگر. بشناسند شد عرض كه يىويژگيها با را گروه چهار
. كنيـد  مـى  پيـدا  را گـروه  چهار هر كنيد مى االن كه محدودى كارهاى همين
 بـه  اينجـا  ــ  غيردانشجو يا دانشجو ـ جوانى يك كه كنم مى عرض مثال براى
 در. باشـد  داشـته  انسـى  محيط يك است مند عالقه و آيد مى شما گروه سراغ
 از فقـط  ـ جزئى خيلى پيوند يك زيرا كند مى پيدا را خودش جاى شما گروه
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 در و نـدارد  هدفى جنبه هيچ دانيد مى و دارد شما با ـ ايرانى مليت و زبان نظر
 شـما  بـر  را گـروه  آن شـايد . باشد ديگر گروه با توانست مى صورت اين غير

 ارزشـى  و قيمـت  هيچ مليت و زبان كه بگويم خواهم نمى البته. داد مى ترجيح
 او رويـى  گشـاده  با آيد مى شما سوى به كه انسانى هر كه كنم مى توصيه. داردن
 سـاختن  چـون  بشناسـيد  را او بايد ولى بسازيد را او بعد و بگيريد تحويل را

 ندانـد  را اشـخاص  انگيـزه  و محـرِّك  تـا  انسـان  يعنـى  است؛ شناخت از بعد
 چهـار  اين شناختن بنابراين. بشود رو روبه آنها با بايد چگونه داند نمى درست

 در امـا  هسـت  بيشـترى  انـواع  البته. آمد مى مفيد من نظر به اساسى انگيزه نوع
 عـرض  هـم  بنـده . بزرگنـد  گـروه  چهار گروه، چهار اين حركتها و ها نهضت
 مسـلمانان  گـروه،  چهـار  هـر  يعنـى  طرفنـد  يـك  گـروه  چهـار  اين كه كردم

 .باشند ىم راستين مسلمانان اول گروه فقط و هستند غيرراستين
 هـا  گـروه  ايـن  پيـدايش  موجـب  عـواملى  چـه  كه دوم سؤال مورد در

 پيـدا  نهضـت  از پـيش  عوامـل  ايـن  شـد  عرض كه طورى همان شود، مى
 شـود  مى آغاز نهضت وقتى كلى طور به يعنى. نهضت از بعد نه و شود مى

 گـروه . است مواجه بزرگ گروه پنج اين با و آدمها جور اين با خود خودبه
 مـا  و. طلبنـد  آرمـان  كـه  انسـانهايى  راسـتين؛  وجـوگران  جست گروه اول،
 اجتمـاعى  مختلـف  نظامهاى در و تاريخ ادوار در بندى تقسيم اين بينيم مى
 لحظـه  اين تا بنده يعنى. است مانده باقى خودش قوت به همچنان و بوده
 ايـن  نظـام،  و جامعه آن در كه ندارم سراغ را نظامى هيچ و اى جامعه هيچ
 بـه . باشـند  نكـرده  خودنمـايى  ـ نهضت از بعد چه و قبل چه ـ گروه پنج

 حجرات سوره آيات با ارتباط در كه داشت اهميت من نظر از دليل همين
 مسأله اين طرح و بود گسترده و عمومى اى مسأله زيرا كردم، مطرح را آن
 .اسـت  هوشـيارى  همـه  از تـر  مهـم  كـه  باشـد  داشـته  آثارى ما براى بايد
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 بـا  دارنـد  دوسـت  كننـد  مى كه هايى تالش در ما جوان عزيز اندوست از خيلى
 بيننــد مــى اينكــه محــض بــه و بياورنــد راه بــه را همــه ســاله، ســه دو تــالش
 دلزدگـى  و دلسـردى  دچـار  احيانـاً  رسـد  نمـى  ثمـر  به طور اين هايشان تالش
 بحثهـا  همين با ـ تاريخ در انسان عمومى هاى زمينه با كمى اگر اينها. شوند مى
. اسـت  جالب قدر چه اسالم عالى شعار اين كه دانند مى وقت آن بشوند آشنا ـ

 خواسـت  مى كه وقتى عليه سالمه و اهللا صلوات اكرم پيغمبر كه ايد شنيده البد
 :فرمـود  ايشـان  بـه  كنـد  اعـزام  يمن به مأموريتى يك براى را السالم عليه على

 روايـاتِ  در عبـارت  .»الشمس علَيهِ طَلَعت مِما خَيرٌ رجالً بِك اللّه يهدِى لَاَنْ«
 كـار  بـراى  تو! على: است يكى مضمون ولى است شده نقل مختلف متفاوت،

 راه بـه  را نفـر  يـك  تـو  دست به خدا راه، اين در اگر كه روى مى مأموريتى و
. اسـت  بـاالتر  شمسـى  منظومـه  اين همه از قيمتش نفر يك آن بياورد راست
 طـرف  در شمسى منظومه تمام و ترازو طرف يك در راستين انسان يك يعنى
 تـر  سـنگين  شـد  نفـر  دو. راسـتين  انسـان  اسـت؟  تـر  سنگين كدام كفه ديگر؛
 وسـطاً  اُمةً جعلْناكُم كَذلِك و «:است تر عالى ديگر شد، نمونه امت اگر. شود مى

 رفقـا  بـه  مكـرر  بنـده  1.»شَهيداً علَيكم الرَسولُ ويكُونَ النّاسِ علَى شُهداء لِتَكُونُوا
 و باشـيم  آشـنا  دل اسـالم،  شـعار  ايـن  بـا  نخـواهيم  ما اگر كه كردم مى عرض

 كـه  ندهيـد  اجازه. عقبيم اصالً كنيم تنظيم شعار اين با را تالشهايمان نخواهيم
 مـا  زيرا كنيم آغاز تر افتاده پا پيش مراحل آن از خودمان تالش و نهضت در ما

 نـداريم  حـق . هسـتيم  پيشـرفته  بـس  انقالبـى  سـاز  انسان فرهنگ يك وارث
 شـعار  اين دانيد مى. است مهم بسيار شعار اين. كنيم فراموش را آن شعارهاى

 جـاى  در گسـترده  اصـالحات  مهم، خودش جاى در جامعه يعنى چه؟ يعنى
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 ولـى  عالى، بسيار خودش جاى در اجتماعى مكانيسم پرارزش، بسيار خودش
 نظامهـاى  و مكانيسـمها  تمـام  و دارد قيمتـى  انسـان  يك و فرد يك هرحال به

 انـديش  انسـانى  انتخـابگرِ  خودسـاخته  انسـانهاى  تـا  شـود  مى بسيج اجتماعى
 كـرد  پيـدا  توفيـق  تالشهايش در انسان اگر است، چندين هدف وقتى. بسازند

 پايين؟ يا باالست موفقيتش ميزان بسازد، ارزنده انسان يك كه
 عرض صراحت با رفقا شما به من. انيمد مى پايين را موفقيت اين ما اآلن

 سـال  سـه  و سى اين در و دارم تالشگرى است سال سه و سى حدود كنم
 فقـر  بزرگتـرين  دانيد مى. ام داشته جمعى دسته كار سالش يك و سى حدود
 بله، بوده؟ اجتماعى امكانات فقر آيا بوده؟ پولى فقر آيا بوده؟ چه ما كارهاى

 نبـوده  فقـر  بزرگتـرين  اينهـا  امـا  كند مى و كرده هم اذيتمان بوده، فقرها اين
 را كـارى  هـر  هميشـه  يعنـى  است بوده انسانى فقر ما، فقر بزرگترين. است

 شـما  و داشـتيم  كـم  را كـار  آن آدمِ اول، درجـه  در بـدهيم  انجام خواستيم
 و شـود  مـى  شروع نفر چند با كارها معموالً نخستين، مرحله در كه دانيد مى

 يكـيش  اگـر  يا نيست يكيش يا نخستين، گام همان در كه هافتاد اتفاق مكرر
 از يكـى  اگـر  پـس . نيست سومى هست دومى اگر و نيست دوميش هست
 نظـر  از را حركت يك تواند مى بشود ساخته هدفدار فرد يك دست به اينها

 محـيط  و جامعه نقش به. هستيم نگر جمع نيستيم، فردنگر. كند غنى سرمايه
 اجتمـاعى  محـيط  كـه  رود نمـى  يادمـان  حـال  هر به ولى آگاهيم، اجتماعى

 محـيط  همـان  در تـازه  و دارد فـرق  زنبورهـا  اجتمـاعى  محـيط  با ها انسان
 نقـش  تـوانيم  نمى. دارد خاصى نقش كندو در مادر ملكه زنبورها، اجتماعى
 نقش برجستگى، يك و ويژگى يك با انسان يك. كنيم فراموش را او خاص
 بـا  ها انسان از بعضى چگونه كه ايد ديده اينجا رد خودتان شما. دارد اى ويژه

 پس. اند كرده ايفا را مؤثرترى هاى نقش دارند كه هايى برجستگى و ها ويژگى
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 عوامـل  نقـش  بـه  آگاهيم، جمع نقش به نيستيم، هم فردگرا نيستيم، فردنگر
 در هـم  فرد نقش كه رود نمى يادمان اما داريم كافى آگاهى اجتماعى محيط
 كـه  است اين براى مخصوصاً بحث طرح. است ارزنده بسيار خودش جاى
 انـد  بـوده  تـاريخ  طـول  در گروههـا  ايـن  پيدايش موجب كه عواملى بدانيد
 در را اى پديده يك وقتى ما زيرا نيستند تاريخى و جغرافيايى خاص عوامل
 كنـيم  مـى  استنباط كرديم بررسى تاريخى و جغرافيايى گوناگون شرايط همه
 .دارد عموميت هم آن عوامل و علل دارد، عموميت وقتى هپديد اين كه

 تـوانيم  مـى  چـه  عوامل اين برابر در ما كه است اين سوم سؤال اتفاقاً 
. كـنم  مى عرض مختصر پاسخى سؤال اين به. است مهم اين. بدهيم انجام
 سـوم،  دوم، گروههـاى  شـود  مى طور چه كه است اين سوم سؤال واقع در

 قـرآن  اتفاقـاً ! بفرماييـد  عنايت كرد؟ تبديل اول گروه به را پنجم و چهارم
 توجـه  بدان قرآن شناسى جامعه در و تاريخ فلسفه در بايد كه دارد منطقى
 يكپارچـه  اصالح قرآن: است اين آوريم مى دست به قرآن از ما آنچه. شود

 پيغمبـر  بـه  حتى. است نكرده مطرح عملى هدف يك عنوان به را بشريت
 همـه  با مردم اين بيشتر ؛1»بِمؤْمِنينَ حرَصت لَو و الناسِ كْثَرُاَ ما و «گويد مى

 عنـوان  بـه  را چيـزى  چـه  قرآن. نيستند مؤمن دارى تو كه ولعى و حرص
 خواهـد  مـى  درصد اين را؟ درصد بردنِ باال كند؟ مى معرفى نهضتها هدف
 بـه  سـالها  آن رفقـاى  ياد باشد؟ آميخته خواهد مى يا و باشد كمى يا كيفى
 سـه  تـا  دو شـهرى  هر در بودند، مأيوس خيلى رفقا كه اوايل آن در! خير
 انجمن يك تا خوردند مى جوش هم با بايد اينها و كرديم مى پيدا بايد نفر

 گســترده مــوج ايــن برابــر در مــا از آخــر گفتنــد مــى وقــت آن. بشــوند
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 چـه  است؟ ساخته كارى چه خارجى، و داخلى مختلف، نواحى در فساد
! كنيـد  دقـت  خـوب  كه گفتم مى آنها به من! كنى؟ مى پيشنهاد ما هب چيزى
 امروزتـان  از بهتـر  كمـى  داريد كه هايى برنامه اين با و كوششهايتان با اگر

 سـاخته  نمونـه  يـك  هـا  برنامـه  اين در اگر. است بزرگى موفقيت بشويد،
 اينهـا  ايد، آمده خوب هاى خصلت مقدارى با شما االن. است آل ايده بشود

. مالحظـه  درخـور  است موفقيتى نشويد، بدتر و ندهيد دست از كه هم را
 يـك  پـس  نبـود؛  تمام برايشان هنوز مسأله اينكه مثل گفتم مى كه اينجا تا

 يـك  شـويد  مـى  هم بدتر اگر اينكه، آن و كردم مى مطرح هم ديگر مسأله
. است موفقيت هم اين گفتم مى. بشويد بدتر كندتر بشويد؛ بد كمتر خرده
 طـور  چـه  دانم نمى من. ماست زندگى آفت طلبى مطلق و گرايى مطلق اين

 ايـن ! ايـم  چسـبيده  نسـبيت  اصل به زندگيمان مسائل ساير براى كه است
 پيـروان  و اسـت  زنـدگى  ديـن  دينشـان  هسـتند،  زندگى دنبال كه مردمى
 همـين  كنند؟ مى تالش چيز چه براى شب تا صبح هستند، زندگى مذهب
 چـه  بـراى  شب تا صبح اتريشى اين بينيد، مى شما كه ها همين ها، اتريشى
 ببيـنم  خواهم مى. بشود خوب زندگيش كند مى تالش مثالً كند؟ مى تالش
 بهتـر  نسـبت  بـه  يـا  شـود  مى آل ايده زندگيش كرد تالش سال شش وقتى
 راضـى  نسـبت  بـه  مـان  دنيـايى  عمران همين در كه ما يك؟ كدام شود؟ مى

 اجتماعى نظام عمران و معنوى عمران قى،اخال عمران در طور چه هستيم،
 ؟!باشد نداشته ارزش برايمان نسبت خواهد نمى

 امـا ! بلند همت،! بياورد پايين را همتها من عرض اين مبادا! نكنيد اشتباه البته
 رسـيديم  هزار در نيم و سه به كرديم تالش اگر كه است اين معنايش بلند همت
 تـا  نشـويم  قانع هم باز و بكنيم هزارش در رچها تا بدهيم ادامه شدت با را تالش
 از ولـى  كنيم هزارش در نه و نود و نهصد تا بدهيم ادامه و كنيم هزارش در پنج
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 هزار در هزار به دانيم مى اينكه با و رسيم نمى هزار در هزار به دانيم مى حاال
 وقتـى  نباشـد  جسـارت ! هـا  خـانم . دهيم مى ادامه مردانه را تالش رسيم نمى
. دهـيم  ادامه قهرمانانه زنانه، مردانه،. دهيم ادامه مصمم يعنى مردانه گويم مى

 گروههـاى  اين كه هستيم رو روبه واقعيت اين با ما بفرماييد عنايت بنابراين
 سـر  بـر  جغرافيا پهنه و جغرافيا عرض در و تاريخ طول در همواره پنجگانه

 دگرگونى ايجاد در ضتهانه موفقيت بينيم مى اما اند داشته وجود ها نهضت راه
 در تا كوشيم مى ما. موفقترند نهضتها بعضى و نيست يكسان گروهها اين در

 آمد بيرون گروه چهار آن از توان مى چگونه. باشيم موفقترها از خود نهضت
 بـا  خودسـازى  مسـتمِرِّ  برنامـه  است؛ روشن برنامه پيوست؟ اول گروه به و

 كـه  خانقـاهى،  خودسازى نه اما زى،خودسا در مؤثر عوامل همه از استفاده
 و عمـل  ميـدانِ  در و اجتمـاع  در انسـانِ . اسـت  مـدنظر  اسالمى خودسازى

 معرفـى  عمـل  و كـار  فرزنـد  را انسـان  ماركس. تنها و تك انسان نه تالش،
 اسـالم  ولـى . كرد چنين خويش آليسم ايده همان با هگل او از قبل و كند مى

 مسـأله  اين و نمايد مى معرفى عمل ختهسا را انسان همه، از جامعتر و فراتر
 زبـان  بـا  روايات از بسيارى البته. است شده گفته مكرر اسالمى روايات در

 اسـت،  طـراز  هـم  مـا  زمـان  زبـان  بـا  چون و شده بيان خويش زمان خاص
 عـده  رسـتاخيز  روز در كـه  آمـده  روايـات  بعضى در. دارد خاصى گويايى
 عقـرب،  افعى، مار، گاو، خوك، چون حيواناتى قالب در بشر افراد از زيادى
 طبيعـت  كه را طبيعى اندام آن زيرا شوند مى محشور اينها امثال و رتيل مور،

 جديـد  قالب و هيكل به خويش عمل با بود، داده ايشان به طبيعت خداى و
 شماسـاخته  و ساخته من قالبهاى قيامت، روز هاى قالب يعنى. اند كرده تبديل
 هـا  دسـتمايه  و هـا  مايه سلسله يك با استعدادها، سلسله يك با انسان. است

 بيـنش  بـا  اسـت  عمـل  دسـتِ  سـاخته  آينـده،  انسـانِ  امـا  آيـد  مى وجود به
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 در گرفتن قرار و عمل براى نهفته استعدادهاى همه كردن بسيج با و صحيح
 چنـين  تواننـد  مـى  مقـاوم  و سختكوش تالشگر، خوبان يعنى خوبان، حلقه
 بسـيار  كـه  باشـيم  داشـته  معاشرت و باشيد داشته معاشرت ها بالل با. شوند
 از خـارج  در اسـالمى  هـاى  انجمـن  ايجاد در كه اى مسأله اولين. است مؤثر

 يـك  كـه  بـود  ايـن  بـود  مهم برايم امريكايى و اروپايى شهرهاى در كشور،
 فرهنـگ  بگيرد قرار نفرى سه دو كوچكِ جو در اگر آيد مى كه وقتى جوان

 براى. است مهم خيلى بله،. است بزرگى كمك ايشبر آن اسالمى ساخت و
 زبـده  برجسـته  انسانهاى كه درست اين. است مهم خيلى متعارف انسانهاى

 گلهـاى  تـاريخ،  سرتاسـر  در انـد؛  روييده لجنزار در كه هستند گلهايى گاهى
 لجنزار و اند شده نيرومند گلهايى بعد و اند روييده لجنزار در كه داريم زيادى

 بـه  معمولى انسانهاى ولى. خودش جاى در اين. اند كرده تبديل رگلزا به را
 و همنشـين  از»  ...روزى حمام در خوشبوى گلى «كه سعدى شعر مصداق
 خانمهـا،  اينجـا  كـه  دارم مؤكـد  توصـيه  من: هستند تأثيرپذير زندگى محيط
 معاشـرت  همـديگر  بـا  حتمـاً  عمل هم و همراه همفكر، هاى خانواده آقايان،
 بـراى  را راه روحى، خألهاى نگذارند و باشند تر مأنوس. باشند تهداش بيشتر
 كـه  برويـد  راهـى  به. دهيد خرج به ابتكار. كند باز گوناگون فسادهاى نفوذ
 محـيط  هـاى  رخنـه  از بسـيارى  حتـى  و داخلـى  محـيط  آن، تأثيرات بتواند

 گـروه  به گروه چهار آن از شود مى چگونه فرموديد. ببرد بين از را خارجى
. آورد شـود  مـى  چگونه پرسيد دوستان از يكى. آورد را كسانى يا و آمد لاو

 خودسـازى،  بـا : است اين دو هر پاسخ. آمد شود مى چگونه پرسيد ديگرى
 تاكتيك و فن سالم، بينش. شد عرض كه عواملى اين از برخاسته خودسازىِ

 .است عملى ها اين البته كه ساختن، مساعد و كوچك محيطى و
 بـه  كه محيطى در آن نخستين هاى هسته كه داريد سراغ را نهضت كدام
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 را سـازنده  مترقىِ نهضت كدام باشند؟ نبوده ناهمرنگ وصله آمدند وجود
 وصـله  بنيانگـذارانش  و نخسـتين  گـروه  كـه  شناسـيد  مـى  تاريخ طول در

 از هـا  نهضـت  بنيانگذاران باشند؟ نبوده زمانشان جامعه جامه بر ناهمرنگى
 نهضـتهاى  همـه  نـه؟  يـا  اند بوده پسند اكثريت اكثريت؟ از يا بودند اقليت
 آن كـه  اند شده شروع نفرى چند و دو يك، با يعنى. بودند طور اين مترقى
 محـيط  بـا  ارتبـاط  در رفتـار  نظـر  از و آرمـان  فكـر،  طرز نظر از نفر چند

 بعد ـ عليه سالمه و اهللا صلوات ـ اكرم پيغمبر. اند بوده ناهمرنگ زمانشان،
 آن اينكـه  محـض  بـه  خـويش  محـيط  براى بودن هضم قابل سال لچه از

 در خداونـد  يـارى  بـه  را درونـى  بعثـت  آن و انبعـاث  و قيام و رستاخيز
 كـه  شـود  مـى  تبـديل  فردى به كند مى احساس آورد، مى وجود به خودش

 و نـاجور  عنصـر  يك حال هر به است؛ ديوانه و مجنون آدم، اين گويند مى
 نـامطلوب  عنصـر  يـك  آنكـه  بـه  بودنـد  مـتهم  ااينه همه. است نامطلوب
 .ندارد دمسازى خودش محيط با كه است طبيعى نامطلوب عنصر. هستند
 اسـت  دنيـايى  خـودش  بـراى . دنياسـت  يك آرمان، داراى انسانِ يك
 ايـن  بـه  بـاز ! كنـيم  توانـايى  احسـاس ! باشيد توانا. بيرون دنياى بر حاكم

 .بدهيد اهميت و فهميدب اينكه شرط به كنم، مى توصيه ها سازندگى
 گونـاگونش،  اشـكال  در انفـاق  قبيل از عبادى تمرينهاى و روزه نماز، درباره

 واقعـاً  اينكـه  شـرط  به ـ گوناگون عبادتهاى اين سازنده نقش و همكارى تعاون،
 ــ  كنـد  رام و هموار خدا برابر در را انسان روح يعنى باشد داشته عبادت آهنگ
 كنـيم  رام را خـود  حق، برابر در خويشتن كردن رام يعنى عبادت كه كنم عرض
 مـا  همـه  بدانيد. طاغوت چيست؟ عبد مقابلِ. سركشيم عبادت برابر در ما چون
 جسـارت  ديگـران  بـه  كـه  گـويم  مـى  را خـودم  بنده. داريم طاغوتى شاخه يك
 آن بـه  اگر كه هست ما در طاغوتى جوانه يك .داريم طاغوتى شاخه يك ما .نباشد
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 بـراى  جا اصالً دارد، نيلوفر خاصيت. كند مى رشد سرعت اب بدهيم ميدان
 گياههـاى  و مرْغ ايد؟ ديده كشتزارها در را مرْغها اين. گذارد نمى چيز هيچ

 مرْغـىِ  جوانـه  يك ما. كنند مى رشد سريع كه دارند را خاصيت اين مرْغى
. دگيـر  مـى  را ما وجود پهنه تمام بدهيم ميدان آن به اگر كه داريم طاغوتى

 برخوردمـان  و نگـاه  رفتار، گفتار، يعنى خودمهارى؛ يعنى چه؟ يعنى تقوا
 گـروه  چهار از شود مى آن با كه كيفياتى اينهاست. باشد شده مهار همگى
 .آورد و آمد اول گروه به بعدى

 نقشى چه الگوها بود؛ داده من به الگوها مورد در اى نوشته رفقا از يكى
 امـام  دارنـد؟  نقشـى  چه ـ منصبى امامهاى نه عىواق امامهاى ـ امامها دارند؟
 ايـن  اعتبـار  بـه  منصـوب  پيغمبـر  و امام معناست؟ چه به ما ايده در منصبى
 امـام  وگرنـه  كنـيم  اعتماد وحى بر تفسير و وحى به خواهيم مى ما كه است
 جامعـه  در حكـم  بـدون  و اسـتوارنامه  بـدون  فرمـان،  بى كه است امامى ما،

 آفـرين  شـوق  و آفـرين  عشـق  الگوست، امام. كند مى زبا جا و افتد مى مقبول
 را افـرادى  بعـدى،  گـروه  چهـار  ميان از توانند مى زمانى ما نهضتهاى. است
 جوانـان  از يكـى . شـوند  آغـاز  الگوهـا  با كه آورند دست به اول گروه براى

 آشـنايان  از يكـى  بـا  بود، شده گرفتار قبل سال چهار حدود در كه مهندس
 بـود  افتـاده  كميتـه  بـه  گـذارش  روز پانزده ـ ده براى قتاًمو هم او كه ديگر
 و سـال  چهار ـ سه و چهل حدود موقع آن ما آشناى اين. بود شده سلول هم
 هفتـه  دو از بعـد . داشت سال چهار ـ سه و بيست حدود مهندس جوان آن
 بـا  روزى چند كه گفت من به. كردم ديدن وى از من بود آمده كميته از كه
 ايجاد تحولى من در او. بود تو آشنايان از كه بودم سلول كي در جوان يك
 نـوع  يـك  مـن  در و داده تغييـر  مـرا  او با زندگى روز چند اين. است كرده

 بيـنش  او؛ حال شرح گفتن به كرد شروع وقت آن. است كرده ايجاد انقالب
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 بيـنش  و روايـات  و البالغه نهج قرآن، به نسبت جوان ذهن حضور اسالمى،
 كسى هر كه ما جمع در چيست اين. او تكبرى بى و تواضع رفتار، اجتماعى،

 البالغـه  نهـج  چـرا  ؟!شـود  مـى  كبريـا  دچـار  فوراً رسد مى جايى به اى ذره تا
 هـيچ  خداونـد  «:گويـد  مـى  قرآن اينكه خوانيم؟ نمى قرآن چرا خوانيم؟ نمى
 چـرا  پـس » باشـد  خودمـان  صـف  در ولـو  نـدارد  دوست را جبارى متكبر
 در خواهم مى چگونه باشم جبار و متكبر من اگر كه كنيم درك خواهيم نمى

 در باشـم؟  سـهيم  اسـت  جبـاران  و متكبران بردن ميان از هدفش كه تالشى
 بـودنش،  متحـرك  و نبـودن  تنبـل  كـاريش،  بـه  آمـاده  فروتنيش، تواضعش،
 و ذكـر  حـالش،  بـا  خوانـدنِ  قـرآن  حالش، با نمازِ دوستيش، انسان محبتش،
 و ندارد بست و چفت دهانمان چرا ؟!باشم سهيم جايش به سكوت و يادش

. شـويم  الگو ها خودسازى با بياييد ؟!گوييم مى زود دانيم مى كه را حرفى هر
 نيرومنـد  مغناطيسـى  انسـان  يـك . كنيم مى جذب را ديگران شديم الگو اگر

 خاصـيت  شـدند  جـذب  هـا  بـراده  وقتـى . كنـد  مـى  جذب را ها براده است؛
 خاصـيت  بماننـد  اصـلى  مغناطيس با بيشتر هرقدر و نندك مى پيدا مغناطيسى

 روى بـر  سـال  سـه  وقتـى  چرا! نباشيد هم بين مطلق. شود مى ديرپاتر آنها در
 كـم  را حركـت  ايـن  آيـد،  مـى  جلـو  سـانتيمتر  دو تـا  كنيـد  مى كار نفر يك
 سـازى  انسـان  مگـر . ام شـنيده  نـزديكم  دوسـتان  از مكـرر  را اين ؟!دانيد مى

 اختـراع  نـو  ماشين يك و كنيد كار مدتى داريد عالقه هك است سازى ماشين
 روز در تـا  هـزار  صـد  يـا  و هزار دو هزار، تا بدهيد كارخانه به بعد و كنيد
 سـازى  انسـان  در كوچـك  موفقيـت . اسـت  دشوار سازى انسان كنيد؟ توليد

 انسـانِ  ؟!دارد ارزش قـدر  چـه  الماس قيراط يك. بزرگ بس است موفقيتى
 بـه  نسـبت  اسـت  المـاس  نظيـر  ديگـر،  موجـوداتِ  ههمـ  به نسبت شايسته
 كه اين پس .دارد ارزش هم قيراطش يك دارد؛ ارزش خيلى ديگر؛ سنگهاى
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 اول گروه به بعدى چهارگانه گروههاى از شود مى طور چه فرموديد سؤال
 اشباع شد عرض كه معيارهايى اين با كه خودسازى برنامه با آورد؟ و آمد
 گردنـد  مـى » شدن خوب «آمپولِ يك پى رفقا كه نيمبي مى غالباً. باشد شده

. بشـويم  خـوب  ساعته يك بزنيم آمپولى شود مى! فالنى كه[ پرسند مى و]
 در فقـط . نـدارد  وجـود  چيزى چنين خير؛ كه است اين مخلصتان جواب
 .است كند جريان و حركت گاهى و شد خوب شود مى جريان و پروسه

 تحـت  و نيست اختيارى سالمشا اقليمى، مسلمان كه اند كرده مطرح 
 يكـى  دليل همين به دانيد مى شما بله،. است مسلمان محيطى شرايط تأثير
 اسـالم  كـه  اسـت  ايـن  بلـوغ  سنّ در مسلمان پسر و دختر هر وظايف از

 ايـن . كند تبديل انتخابى و شناختى اسالم به را خانوادگى اسالم و اقليمى
 مـورد  اسالم جامعه در وقتى كه است جزئى ظاهر به مسائلِ همان از يكى
 دانيـد  مى شما. برد عقب به را ما جامعه گرفت قرار توجهى كم و مهرى بى
 دارنـد؛  1»توفن «نوبت چند كنيسه در است؛ طور همين هم ها كنيسه در كه

 شـايد  البتـه . اسـت  بلوغ سن در آن نوبت يك كه دارند تعميد نوبت چند
 جـزو  و بـوده  جـدى  اسـالم  براى مسأله اين ولى باشد تشريفات يك آن

 هـر  كـه  باشـند  بوده آشنا آن با هم قبالً آقايان از خيلى شايد. است تعاليم
 نـه  و باشـد  اجتهـادى  اسـالمش  بلوغ، آغاز در بايد مسلمان پسر و دختر

 و انتخـاب  و شناخت روى از بايد ايدئولوژى اصول پذيرشِ يعنى تقليدى؛
 

                                                           
 3*3 ابعاد در هايى جعبه مراسم اين براى. دارد اشاره بندان لين تِفى مراسم به مطلب ـ اين 1

 قـرار  گوشـت  حـالل  حيـوانى  پوست از چرمين اوراقى ها آن داخل كه هشد تعبيه سانتيمتر
 ايـن . است شده نوشته توحيد چون موضوعاتى در و تورات از آياتى ها آن روى بر و دارد
 بلـوغ  يـا  سـالگى  13 سـن  به كه كسانى يعنى مكلّف افراد پيشانى و دست روى بر را آيات
 آن از و كنـد  مى شركت صبح جماعت نماز اولين در مؤمن فرد. بندند مى اند رسيده شرعى
 .نكند كوتاهى ها آن انجام در و بپذيرد را مؤمن يك دينى هاى مسئوليت تمام بايد پس
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. اسـت  نـاقص  طبعاً اسالمش نباشد طور اين اگر و باشد كوشش و اجتهاد
 را كار اين خودمان هاى بچه براى حاضريم ما آيا نكردند ما گذشتگان اگر

 حاضـريم  بكنـيم؟  را كـار  ايـن  خودمـان  رفقاى براى حاضريم آيا بكنيم؟
 عـادتى  خـانوادگىِ  اقليمـىِ  اسالم آيند، مى اينجا به كه رفقايى كنيم همت

 يكى اين. است اين وظيفه كنند؟ تبديل آگاه انتخابىِ اسالم به را خودشان
 اسـالمِ  بايد بلوغ سن در مسلمان هر كه ماست ايدئولوژى مواد بندهاى از

 .كند تبديل انتخابى شناختىِ اسالم به را غيرانتخابيش اقليمىِ
 زيـانى  چـه  پنجگانـه،  گروههـاى  از دوم گـروه  كه بود اين بعدى سؤال

 وضـع  تغييـر  از فقـط  كه دندبو هايى ناراضى دوم، گروه دارند؟ جامعه براى
 هـم  سـؤال  يك. بودند خويشتن وضع بهبود پى در چون كردند، مى استقبال
 بـود  اين ديگر سؤال. دهم مى جواب هم با را ها اين. بود پنج گروه به راجع
 بايـد  حقيقـت  در اول گـروه  و هسـتند  اول گـروه  پيام مورد پنجم گروه كه
 پـنجم  گـروه  و دوم گـروه . دببخشـ  تحقـق  را خـودش  پيـام  اينها وسيله به

 دوم گـروه . بـود  آنها ناخودآگاه خطر مواظب بايد اما نيستند بدى گروههاى
 نـه  رسانند؛ مى آسيب و دارند خطر گفتم بنده نيستند، خطر بى پنجم گروه و

 بـراى  را خودمـان  بايد. بود مواظبشان بايد اما هستند، بدى گروههاى اينكه
 هميشـه  خـودم  هاى تجربه دايره در. كنيم بسيج ها آن سرپرستى و پرستارى

 كـه  اى توده آن چه است، زياد مردم توده از نهضتها رهبران توقع كه بينم مى
 چـه  يعنـى . است پنجم گروه جزو كه اى توده آن چه است، دوم گروه جزو

! نيامدنـد؟  نهضـت  سمت به اينها مگر: گويند مى يعنى است؟ زياد توقعشان
 اينهـا  اينكـه  از غافـل . كننـد  كامـل  اطاعـت  خود خودبه رهبرى از بايد پس

 باشـد،  همـراه  كامـل  اطاعت با نهضت، سمت به آمدنشان كه نيستند آنهايى
 كـه  اسـت  اول گـروه . نيسـت  اول گـروه  زيربنـاى  آمدنشان، زيربناى چون
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 اطاعـت  براى نصاب حد در و كامل تقريباً التزامِ با نهضت سمت به آمدنش
 و دوم گـروه  روى امـا . كـرد  اعتمـاد  بدان شود مى و است همراه رهبرى از

 وظيفـه  اهميـت  كـه  بـود  ايـن  براى يادآورى اين. كرد كار بايد پنجم گروه
 كـار  اگـر . باشـم  شـده  يـادآور  پنجم گروه و دوم گروه به نسبت را رهبرى
 در چـون  پنجم، گروه همچنين و ـ دوم گروه اما. دارد خطر و آسيب نكنيم
 رهبــرى بــر را آور رفــاه رهبــرىِ اســت ممكــن اســت بهتــر موقعيــت پــى

 بررسـى  توانيـد  مـى . اسـت  بـوده  هـم  چنين اتفاقاً و بدارد مقدم طلب آرمان
 اگـر  بگويم كه نيست آن از مانع اين. شد گونه همين هم اسالم در! بفرماييد
 و بكنـد  كار پنجم گروه و دوم گروه روى بدهد خرج به هوشيارى رهبرى،
 بـراى  تـالش  با هستند، گروه دو اين او، پيام به بخشيدن تحقق زمينه بداند

 تجديـدنظر  )رويزيونيسـت  هـاى  رهبـرى  بـر  خـودش  رهبرى دادن ترجيح
 انسـان  چـون  بكنـد،  تواند مى را كار اين. كند تر آماده را آنها تواند مى( طلب
 گـروه  كـه  باشد داشته انتظار رهبرى كه اينجاست خطر اما. است تغيير قابل
 اول گـروه  موضـع  مشابه بيش و كم موضعى هبرىر به نسبت پنجم و دوم

 !است آفرين آسيب و خطرز اين! است اشتباه اين. باشند داشته
 گـروه  سـه  به را جامعه حمد، سوره كه اند كرده سؤال ديگرى دوست

 .ضالّين ـ3 و علَيهِم مغْضوبِ ـ2 علَيهِم أَنْعمت ـ1: كند مى تقسيم
 انعمـت : شـوند  مـى  تقسـيم  جـور  ايـن  اهـ  گروه سوره، آن در. است صحيح

 اِهـدِنَا  «دنبـال  بـه  بنـدى  گـروه  اين كه دانيد مى. ضالين و عليهم مغضوب عليهم،
 رابطـه  در ها بندى گروه .است آمده هدايت با رابطه در يعنى آمده، »الْمستَقيم الصراطَ

 عـرض  انمتـو  مى گروه، پنج اين ميان در البته. كند مى فرق خود خودبه مسائل، با
ت  «اول گروه كه كنم مـاَنْع  هِملَـيغْضـوبِ  «چهـارم  و سـوم  گـروه  هسـتند، » عم 

هِملَياگـر  و هستند» ضالّين «نشود كار رويشان اگر پنجم و دوم گروه هستند،» ع 
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 ولـى . شوند نزديكتر» علَيهِم اَنْعمت «گروه به توانند مى بشود كار رويشان
. اند»ضالّين «شبيه تقريباً كنند آفرينى آسيب و نشود كار رويشان كه آنهايى
 محـور  بر حمد سوره هرحال، به ولى است تقريبى تقسيم بندى، گروه اين

 مطـالبى  پيرامـونش  البـد  كـه  دارد جالبى معيار و شده بندى گروه هدايت
 خـواهم  توضيح داشتم ديدار دوستان با باز وقتى اگر. ايد شنيده و خوانده

 معيـار  بر: ايم كرده بندى تقسيم ديگرى معيار اساس بر اينجا رد ما ولى داد
 را گونـه  پـنج  اين كه جديد نظام پذيرفتن و دادن در تن نوع و اسالم نوع

 .شد مى شامل
 خودپرسـتى،  دارد؟ بـازمى  ايمـان  كسـب  از را مـا  عـواملى  چـه  ايـد  فرموده
 كـه  رىتعبيـ  بـه  مصـرفى،  دنيـاى  امـروز  كـه  اى مسأله كيشى؛ هوس هواپرستى،

 بـدان  كيشى هوس به توجه با 1كُنزوميست دنياى گفتيم دوستان از بعضى با ديشب
 زده، رفـاه  انسـانهاى . كند مى مشكل اصيل نهضتهاى همه بر را راه و است گرفتار

 بـه  شكم از و شكمى لذتهاى اصالت مادى، لذت اصالت كيش، هوس انسانهاى
 اصـالً  كـه  را قلـب  ارد؛گـذ  نمـى  بـاقى  مغـز  و قلـب  بـراى  جـايى  ديگر پايين؛
 سـخت  .شد تمام .آورد درمى تر پايين و شكم همان خدمت در هم را مغز ميراند، مى

 اتَّخَـذَ  مـنِ  اَفَرَأَيت «تعبير حتى قرآن در! نشويد كيشى هوس دچار باشيد مواظب
هواه اِلهه واَضَلَّه لى اللّهحـق،  بـه  قـرآن ! گفتـه  عالى چه قرآن. بينيد مى را 2»عِلْمٍ ع 
 گـاهى . اسـت  فرسـتاده  را او تحليلگر بزرگترين چون است، تحليلى كتاب يك
 قـرآن  آيـه  يـك  به بينم، مى جايى در يا كنم مى خودم كه تحليلى بحثهاى از بعد

! شـده  بيان كوتاه عبارت يك در تحليل اين تمام كه كنم مى مشاهده و كنم مى برخورد
 عـالمى  نتيجـه،  در و اوسـت  واىهـ  او خداى كه كسى گفته آيه اين در! عجب
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 كـرده  گمراه را او خدا دارد علم اينكه با» عِلْمٍ على اللَّه اَضَلَّه «است گمراه
 هسـتند؟  كسـانى  چـه  طـاغوت  خدمت در عالمانِ! فراوانند قدر چه. است

 اللّـه  اَضَلَّه و هواه اِلهه اِتَّخَذَ «كه هستند كسانى طاغوت خدمت در عالمانِ
 كيشـى،  هـوس  كشـاند؟  مـى  فسـاد  ايـن  بـه  را مـا  عواملى چه .»عِلْمٍ على

 خودپرسـتى  بـه  نوبت كنند؛ مى مهار را كيشى هوس ها بعضى. خودپرستى
 جـويى،  برتـرى  طلبـى،  تفـوق  خودنمـايى، . لنگنـد  مى بينيد مى رسد مى كه

 طائِفَـةً  تَضْـعِف يس شِـيعاً  اَهلَهـا  جعـلَ  و الْـاَرضِ  فِى علَا فِرْعونَ اِنَّ «.استعال
 ايـن  و هسـتند  ما درون بزرگ دشمنان اينها جويى؛ برترى استعال، 1».مِنْهم
 درون دشـمنان  ايـن  بـر  بتوانيم آنها با كه الجِهاد اَفْضَلُ و اكبر جِهاد است
 بـر  توانـد  مـى  كه است» درون دشمنانِ اين بر مسلط انسانِ «.شويم مسلط

 .شود پيروز بيرون دشمنان
 برابـر  در درست سؤال اين. باشد زياد خيلى تواند مى دوم، هگرو خطرِ

 توضـيح  تقريبـاً  دارد؟ جامعه براى زيانى چه دوم گروه كه است سؤال آن
 ولـى  باشـد  زيـاد  توانـد  مـى  دوم گروه خطر كه است درست كه شد داده
 دوم گروه چون. است زيادتر آن از كه كردم عرض چه؟ سوم گروه خطر
 كارهـاى  هـم  خيلـى  آيد، مى بهتر وضع به دستيابى و وضع تغيير براى كه

 سـوم  گـروه  ولـى  كند نمى باز جا هم خيلى پس دهد نمى انجام قهرمانانه
 طلبهـا،  فرصـت  آن چهـارم،  گروه و. كنند مى باز جا اينها خطرناكند؛ خيلى
 زيركـى  تمـام  و تازه نفس با اينها اند، نشسته كمينگاههايشان در كه آنهايى

 بـه  نسـبت  خطرشان، ندارند؛ را ها عرضه اين دوم، گروه. يندآ مى ميدان به
 .نيستند هم خطر بى ولى است كمتر چهارم گروه و سوم گروه
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 اى نسـخه  ولـى  دادم توضـيح  و كـردم  روشن را بيمارى من كه ايد فرموده
 را 1ديـاگنوز  كـار  فقـط  بحـث  در انسـان  گاهى. شماست با حق. نشد نوشته
 هسـت  دارويـى  آيا كه رود مى دارو سراغ ديگر بحثِ در بعد و دهد مى انجام

 آدمـى  بنـده  دانيـد  مـى  نـدارم،  داعيـه  وقت هيچ من گذشته، اين از نيست؟ يا
 يـك . كـنم  زنـدگى  داعيـه  بـى  ام زنـده  وقت هر تا خواهم مى و هستم ادعا بى

 هـم  بـا  بگذاريـد . گويم نمى ندانم هم چه هر و گويم مى دانم مى كه چيزهايى
 در را درمــان كــه باشــيد شناســى درمــان فــردا شــما شــايد بشناســيم؛ را درد

 كـنم  عـرض  شـد  مـى  درمـان  زمينـه  در آنچه بحثها اين در. نهد مى اختيارمان
 توانـد  مـى  نهضـت  پذيرى آسيب هاى نقطه اين از آگاهى. كردم عرض اجماالً

 بـر  آگـاهى : كنم مى تكرار هم باز. كند موفقتر را ما حركت رهبرىِ و مديريت
 بـزرگ،  و كوچـك  رهبريهـاى  توانـد  مـى  حركت پذيرىِ آسيب هاى نقطه اين

 مطـرح  اميـد  ايـن  بـه . بكند تر موفق را ما حركتِ محلىِ از وسيعتر و محلى
 ــ  شـد  الگـو  رهبرى وقتى كه كردم عرض عرايضم از ديگر بخشى در. شد

 مطمئنـاً  اينهـا  عمل، معيار با شدند هايى هسته ها هسته وقتى ـ عملى الگوى
 را مناسـب  آيات كه دوستان از يكى. داشت خواهند اى سازنده و مؤثر نقش
 شـروع  آيـه  ايـن  بـا  كه هست فرقان سوره اواخر از آياتى گرفت، مى سراغ
 الَّـذينَ  و «:تـا ... » ... .هونـاً  االرضِ علَى يمشُونَ الَّذينَ الرّحمنِ عِباد و «:شود مى

 2».اِمامـاً  لِلْمتَّقـينَ  اجعلَنـا  و اَعـينٍ  قُـرَّةَ  ذُرياتِنا و نااَزواجِ مِن لَنا هب ربنا يقُولُونَ
 سـوره  ايـن  در خـدا  راسـتين  بندگان هاى خواسته از يكى. است جالب خيلى
 مـا  چشـم  روشـنايى  مايـه  را مـا  فرزنـدان  و همسـران ! خداوندا «:است آمده

 كـه  كنـد  مى مسؤوليت احساس و است فرزندى و همسرى دنبال او» .بگردان
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 لِلْمتَّقـينَ  اجعلْنـا  و «بعـد  و شـود  او چشـم  روشـنايى  مايه فرزند و همسر
 خودمهـارِ  تقـواى  بـا  انسـانهاى  پيشـگام  و پيشـتاز  و پيشـوا  را ما «؛»اِماماً

 اگـر . آيد نمى خوششان ساالرى و رهبرى نوع هر از يعنى ».كن خداترس
. باشـند  تقـين م مقـدمِ  صـف  در خواهنـد  مـى  باشـند  جلو خواهند مى هم

 اى سـازنده  و مـؤثر  نقش مطمئناً باشند داشته را روحيه اين كه هايى هسته
 بدانيد ايد؛ كرده آغاز تالش كه عزيزى خواهران و برادران. داشت خواهند

 آيـد  مى دست به صريح آيات همين از كه قرآن متعارف معيارهاى همين با
 .بود الگو هاى هسته شود مى جاها خيلى تا

 چيست؟ چاره راه. نرسيد قدرت به اول گروه هم اسالم در يدا نوشته
 آن و كـرد  آمـاده  كنم عرض خواستم مى كه اى نكته براى را زمينه سؤال اين

 گسـترش  و رشـد  پـى  در بايد ها حركت! كنيد دقت. كنم مى عرض جا همين را
 رشـد  و سـريع  گسـترش  نـه  كنيـد،  توجـه  امـا  اين به اما، باشند خويشتن كمى
 و بـود  موفقيـت  اسـالم  بـراى  كه اندازه همان به اسالم سريع پيشرفت! ىسرطان
 خطـر  هـم  انـدازه  همـان  بـه  درآمـد،  آب از اسالم موفقيت از اى برجسته نشانه

 خـأل  بـا  وقتى. شود رو روبه خأل با نهضتى شود مى گاهى خوب،. آورد همراه به
 مهـار  دشـو  نمـى  را نهضـت  گسترش شود؛ مى گسترده خود خودبه شد رو روبه
. باشـد  همراه سازندگى با كه كرد مهار شود مى وقتى تا را نهضت گسترش. كرد
 نهضـت  اعضاى گاهى .كند رعايت تواند مى رهبرى كه عالجهاست آن از يكى اين،

 نسـلْ  دو و نسـل  يك حوصله دهند؛ مى نشان گسترش براى عجيبى شتابزدگى
 اينهـا . ندارند را داسروص بى و محدود نهضت اصطالح به و غيرگسترده نهضتِ
 تـدريجىِ  افـزايش  بـا  بايـد  نهضـت  گسترش. كنند مى ايجاد خطر نهضت براى

 گسـترش،  ايـن  اگـر . باشـد  همراه سازندگى و ديگرسازى براى رهبرى آمادگىِ
 كسـانى  ساختنِ براى آمادگى كسب از قبل كه طورى به گرفت، شتاب و سرعت
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 سـرطانى  گسـترش  يعنـى  پيوندند، مى نهضت صفوف به دلخواه به حتى كه
 و سـرطانى  بيمـار  كـه  شـود  مـى  دچار سرنوشتى همان به نهضت كرد، پيدا

 سرنوشـت  همـين  بـه  اسالم. شود مى دچار بدان زده سرطان عضله و سلول
 مهـاركردنى  هميشه مسأله اين كنم مى عرض تأسف كمال با ولى. شد دچار
 و دگيـر  مـى  قـرار  تـاريخى  موقعيـت  يـك  در نهضـتى  گـاهى  يعنى. نيست
 سرنوشت اين به كه نيست اسالم فقط. كند مهار را خود گسترش تواند نمى
 .اند شده دچار سرنوشت همين به هم ديگر نهضتهاى از خيلى. شده دچار

 معيارهـاى  ديگـر،  گروههاى از اول گروه بازشناسى براى كه اند نوشته
 .بدهيد نشان بودن، نورانى معيار از بيش بيشترى،
 دادم توضـيح  چون. بردم اسم معيار سه دو از ام لىقب بحثهاى طول در
 پاكباختـه؛  و اسـت  شـجاع  اول گـروه ! كنيـد  دقت خوب. برم مى نام فقط

 اهـل  نيست؛ طلب تفوق نيست؛ طلب جاه نيست؛ رياكار و مراعى خودنما،
 چـه  ايـن . نيست تا دو است، يكى سنجيدن، براى معيارهايش است؛ ايثار

 را قبلى چون بدهم؛ توضيح بايد. ستيمه دچارش كه است بزرگى مشكل
 بيمـارى  يـك  گرفتـار  مـا . دهـم  مـى  توضيح هم را اين بودم داده توضيح
 خودمـان  بـا  هميشه ما. است خطرناك و شديد خيلى بيمارى اين. هستيم

 يك ديگران مثبتِ و روشن هاى نقطه سنجيدن براى: داريم ترازو جور دو
 تُـن  يـك  وقتى يعنى دهد؛ مى اننش گرم يك را تُن يك كه داريم ترازويى
 سـنگ  يك ديگر، طرف براى گذاريم، مى ترازو كفه در را ديگران فضيلت

 را گرم يك خودمان فضيلتهاى دادن نشان براى اما است، كافى گرمى يك
 هـم  ديگـر  تـرازوى  يـك . است ترازو يك هم اين. دهد مى نشان تن يك

 گـرم  يـك  را تـن  يـك  خودمـان،  هاى ضعف نقطه دادن نشان براى: داريم
 يـك  را گـرم  يـك  ديگـران،  هاى ضعف نقطه سنجيدن در و دهد مى نشان
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. سـرما  بـام  سـرِ  آن گرمـا،  بـام  سرِ اين هوا؛ دو و بام يك. دهد مى نشان تن
 اآلن همـين  دارم دوسـت  جلسه، در حاضر رفقاى. است چنين اين ما وضع
 ترازوهـا  ايـن  از اسـتفاده  از حد چه تا خودمان ببينيم كنيم، خودنگرى يك

 خوبيهاى آن با شود مى هم كه نداريم بيشتر ترازو يك و ايم كرده نظر صرف
 هم و را خودمان بديهاى هم را؛ ديگران خوبيهاى هم و بسنجيم را خودمان
 چنـين  نفرمـان  چنـد  بدهـد؟  نشان جور يك هم را همه را، ديگران بديهاى
 درصـدمان  چنـد  ريـم، دا چقدر باشم، نگر مطلق خواهم نمى داريم؟ ترازويى
 را ديگران كماالت. باشيم منصف. است انصاف آيين اسالم انصاف؛ داريم؟
 آن هـاى  نشـانه  از يكـى  اين. بدانيم عيب هم را خودمان عيب بدانيم؛ كمال
 رفتـارِ  در شـما  لـذا . آنهاسـت  روشنايى هاى نشانه از يكى است؛ اول گروه
 بـر  رهبـر  حقـوق  «خطبـه  كنم مى توصيه. بينيد مى نورانيت و روشنايى ها آن

 هـاى  خطبـه  از يكى در بار يك حتماً را البالغه نهج از» رهبر بر مردم و مردم
 دربـاره  تكـه  تكـه  بعد و بخوانيد خودتان جلسات از يكى در يا جمعه نماز
 خـواهم  يادآورى است؛ چندم خطبه ندارم ذهن حضور االن. كنيد بحث آن
 در را خودش نمونه، انسان اين ،)ع(على ببينيد! است جالبى خطبه چه. كرد
 بيشـتر  هـاى  نشانه. آنهاست هاى نشانه از برخى اينها! گذارد مى موضعى چه
 جـور  سه هر هِمام يا همام همام،( همام خطبه و متقين خطبه در قرآن، در را

 .كنيد پيدا توانيد مى البالغه نهج از )است شده ضبط
 .است ايران در حاضر رعص در پنجم گروه وضع درباره بعد سؤال

 مـا  آنچـه . بودنـد  دوم نوع گروههاى بيشتر كردم، عرض من كه گروههايى
 ايـن  چون .هستند اقليمى مسلمانان يعنى سومند، نوع مسلمانان اكثراً داريم ايران در

 گـروه  بـوده؟  چه سؤال اين از منظورتان كه كنيد باز توانيد مى شد، مطرح سؤال
 بـا  ارتبـاط  در حقيقت، در كه است آمده چنين سؤال رد پنجم؟ گروه شبه يا پنجم
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 وجـود  ايـران  در خـود  خودبـه  پـنجم  گروه اين اسالمى، سازنده نهضت يك
 چـه  هسـت  پـيش  در كـه  اسـالمى  سـازنده  نهضـت  بـا  ارتباط در پس دارد،
 عـرض  ايـن  بـه : است اين بكنم عرض توانم مى كه پاسخى بكنيم؟ توانيم مى
 را تلخهـا  ولـى ! است تلخ گفتنش شايد و نيدنشش! بفرماييد عنايت خيلى من
 كـرديم  ياد پنجم گروه عنوان به آنها از كه گروهى ايران در. شنيد و گفت بايد
 مـورد  كمتر بسيار من ديدِ از بگذاريم پنجم گروه شمار در را آنها توانيم مى و

 كننـده  هـدايت  گـروه  و مقـدم  صـف  عنوان به كه گروههايى تا هستند گاليه
 بخـش  يكـى : شـود  مـى  بخـش  دو ايـران  در حركت يعنى. شوند مى شناخته
 ندارنـد  زيـادى  رابطه گروهها و ها توده با هنوز كه سرّى اسالمى هاى حركت

 هـم  فعـالً  و كـرد  روشـن  خـوبى  بـه  هـم  بـا  را دو ايـن  وضـع  شـود  نمى و
 ديگـرى  و طلبـد،  مـى  ديگـرى  بحـث  زيرا كنم بحث آن به راجع خواهم نمى

 دوم حركـت  ايـن  دربـاره  من. باشد مى گسترده موج با علنى عمومى حركت
 كنـد  مـى  ايفا پنجم گروه آن كه نقشى از دوم، حركتِ اين در من. دهم مى نظر

 ثمـر  بـه  را اينهـا  بايـد  كـه  گروهـى  از و راضـيم  نسبت به[ دارد كه سهمى و]
 بـر  دليـل  همـين  بـه . نيسـتم  راضـى  نسبت به كند مى ايفا كه سهمى و برساند
 از را توقعمـان ! عزيز رفقاى. بيشتر خودسازىِ به زنم مى بانگ اشم بر و خودم
 در را خودمـان  نقـايص  برگـرديم . كنـيم  بينانه واقع خودمان جامعه خلق توده

. بشناسـيم  بهتـر  تـوده  اين براى پيشگامى در و توده اين هدايت در و رهبرى
 هـا  زىخودسا كه است اين دارم مقدم اصطالح به گروه اين از من كه هايى گله
 بيـنش  بعد در. نيست كافى و رسا است دوششان به اآلن كه نقشى ايفاى براى

 بينش بعد در. است شكننده گاهى و داريم كمبودها اسالم شناخت و اسالمى
 رفقـا  بـه  اينجا در ديشب. داريم شكننده بس كمبود اجتماعى بينش و سياسى
 كـار  چـرا  د؟كنيـ  مـى  كـار  مسـائل  اين روى شما از نفر چند كه كردم عرض
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 نشـان  عالقـه  اجتمـاعى  مسـائل  شناخت به چرا ؟!كاريد بى چرا ؟!كنيد نمى
 يـك  در گاهى حتى چرا ؟!گذاريد نمى بحث خودتان براى چرا ؟!دهيد نمى

 تفريحـى،  هـاى  سـخنرانى  آن در چـرا  ؟!كنيد نمى شركت تفريحى سخنرانى
ـ  ولو ـ اينجا تحليلگرانه مجامع در كه غيرموظف هاى سخنرانى  جامعـه  راىب
همـين  ؟!كنيد نمى شركت شود مى برپا سوم دنياى يا غرب يا اروپا يا اتريش 
 كـرده  ضـبط  مـا  عصـر  در ايمان و علم بين رابطه در سخنرانى يك پريشب
 خودشـان  اصـطالح  بـه  نفـر  چند كه اتريش تلويزيون در بود نشستى بودند؛

 كـه  اين دليل به .بودند كرده شركت آن در برجسته، هاى شخصيت پِرامينَنْت،
 دانـم  نمـى  خـوب،  نكـردم،  گوش بيشتر را آن نصف آمد، مى پيش كارهايى
 بـه  كننـد؟  مـى  گوش را سخنرانيها اين كنند مى كار ها مايه اين در كه رفقايى
 تمـام  از توانـد  نمـى  حركتـى  هـيچ ! عزيـز  رفقـاى  دارند؟ توجه هايش نكته

 ضـد  حتى سخنرانى اين است ممكن. باشد بريده زمانش فرهنگى بنيادهاى
 ايـن  اصالً بفرماييد ؟!شود نمى كه اين از بيشتر ديگر. باشد شما فكرى روند

 ولـى  ماسـت؛  فكـرى  روند ضد معيار، نظر از فكرى برخورد اين و سمينار
 و باشـد  فعال خودش ضد كه كند زندگى محيطى در انسان كه شود مى مگر
! باشـيد  پرتقالتـر  شود؟ مى چيزى چنين. كند كار و باشد خبر بى فعاليتش از

 آن اصـطالحات  و 1تئولـوژى  بـه  اسـت  ممكـن  اين حاال! باشيد تر پرتالش
 هـاى  سـخنرانى  از ولـى  باشـيد  نداشته را اش حوصله كه باشد داشته ارتباط
 از. كنيـد  اسـتفاده  غيـره  و آمـارى  هاى بررسى اجتماعى، هاى بررسى ديگر،
 بـراى  توانيـد  مى اتريش زيونِتلوي كاپيتاليستىِ و بورژوازى هاى برنامه همين

 وجـود  كسـى  شـما  جمع در آيا. بگيريد هايى دستمايه مطالعاتتان از بسيارى
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 كـرده  بررسـى  خودش هاى آرمان و ها ايده با رابطه در را اتريش جرايد كه دارد
 مـا  باشـد؟  كـرده  بنـدى  جمـع  و كالسـور  و باشد داشته را مطالب هاى بريده و

 بايـد  بكنيم بخواهيم كارى هر. كنيم مى زندگى دنيا ناي در ما. خواهيم مى آگاهى
 قـرار  غولهـا  ايـن  چنگـال  زيـر  در نخـواهيم،  يـا  بخواهيم ما،. بكنيم دنيا اين در

 هـاى  حيلـه . بشناسـيم  بايد را آنها 1هاى تريك. بشناسيم را ها غول بايد. ايم گرفته
 و اتـاق  ايـن  در نجـا اي نه بينم؛ مى بيشتر اينجا را كمبود من. بشناسيم بايد را آنها
 از اعـم  بيـنم؛  مـى  بيشـتر  جامعه 2هاى انتلكتوئل و روشنفكران در بلكه جمع اين

 دانشـگاه  از يـا  تهران دانشگاه از يا نجف از يا باشد برخاسته قم از كه انتلكتوئلى
 عزيـز  رفقـاى  كـه  است اين من انتظار حال هر به. ها اين امثال و گراتس يا وين
 جلـو  سـرمايه  زيـادى  مقدار با آگاهى، زيادى مقدار با. بشمارند غنيمت را وقت
 .است مبرم نياز است؛ نياز شما آگاهى كمترين به. بياييد

 گـروه  يعنـى  ها توده لبيك از من كه است اين عالى جناب به من پاسخ
 هستند، ها پنجمى گروه همان ها دومى گروه. )هستم تر راضى پنجم و دوم
 قبـل  كه هستند ها پنجمى همان ها دومى. گروهند دو اين در بيشتر ها توده
 بـا  تقريبـاً  و باشـند  مـى  دارتر وجوش جنب كمى نهضت، رسيدن ثمر به از

 از مـن  كـه  اسـت  اين من پاسخ بنابراين.( هستند مايه يك در تفاوت يك
 خيـزد  برمـى  آرمانهـا  جهت در كه نداهايى به توده و خلق و جامعه لبيك
 ايـن  از اسـتفاده  براى كه كسانى و دهندگان در ندا توان تا راضيترم بسيار
 چنـين  يـك  جمـع  در بنـده . باشـند  داشـته  را ندا اين بر و دور بايد لبيك
 از مكـرر  را ايـن  خانه در هايم بچه و خانم كه بفرماييد باور و دارم حالتى
ــنيده مـــن ــد شـ ــه انـ ــى كـ ــويم مـ ــه واى «:گـ ــادگى كـ ــان آمـ  و هايمـ

 

                                                           
1. Tricks حيله، نيرنگ، حقه  

2. Intellectual كر، انديشمند  روشنف  
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 در مـن  اگر اميدوارم .»نيست مان جامعه ظرفيت حد در هايمان خودسازى
 تقصـير  از خداونـد  تا نكنم را تقصير اين ديگر باشم، كرده تقصير راه اين

 بـوده  كوتـاهى  و قصـور  فقـط  و ام نكرده تقصير اگر و بگذرد من گذشته
 .شود برطرف قصورها اين دوستان شما همت با اميدوارم
 مطـرح  را ؤالسـ  ايـن  كـه  متشـكرم  خيلـى  بعـدى،  سـؤال  مورد در اما

 منجـر  بحـث  يـك  مـتن  شدن روشنتر به كه سؤاالتى طرح از من. فرموديد
 بـود  آمده طور اين عزيزمان برادر ذهن در. شوم مى خوشحال خيلى شود، مى
 گروهـى،  يـا  كنـد  مـى  تحقيـر  را ديگر گروه گروهى بندى، گروه اين در كه

 اعـالم  ينغيرراسـت  و ناخـالص  اسـالم  يا ناقص اسالم داراى را ديگر گروه
 ده يعنـى  چـه؟  يعنـى  گـروه . باشد گروهى كه بود صورتى در اينها. كند مى
 راسـتين  مسـلمان  بگويند تا ده اين باشند؛ آنجا هم نفر صد باشند، اينجا نفر
 حجـرات  سوره يازدهم آيه مصداق اين، وقت آن! نياييد جلو شما هستيم ما
 نِسـاءٍ  مِـنْ  نِساء ال و مِنْهم خَيراً يكُونُوا اَنْ عسى قَومٍ مِنْ قَوم اليسخَرْ «:شد مى

 گـروه  و اشـخاص : نيسـت  جـور  ايـن  اين ولى»  ...مِنْهنَّ خَيراً يكُنَّ اَنْ عسى
 شناسـى  جامعـه  نـوع  يـك  از اسـت  عبارت اين. نيست معينى طبقه و معين

 حتـى  كـردم  عـرض  اسـالم؛  فقـط  نـه  نهضـتها؛  با رابطه در بشرى عمومى
 جغرافيايى مرز كه است عمومى روند يك اين. نيست هم ماسال مخصوص

 يك با رابطه در كه است بندى گروه نوع يك اين. شناسد نمى هم تاريخى و
 سـطح  نظـر  از نوعى هر و داريم را انسان نوع چند اين خود خودبه نهضت،
 كـه  بفرماييـد  عنايـت  بنـابراين . دارند قرار سطح اين در خودسازى و ايمان
 اصـطالح  به بندى تقسيم بندى، تقسيم اين است؛ طبيعى هاى بندى تقسيم عين

 بخواهـد  ديگـرى  يـا  مـن  شـخصِ  آنكـه  بى است؛ نگرى واقع. است علمى
 يك كه رسيد آنجا به اگر من عقيده به اصالً. هستيم گروه كدام جزو بگويد
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 گروهِ آن نه هستيم گروه آن جزو ما بگويند خواستند اى عده يك يا فردى
 آن و انـد  داده دسـت  از را بودن اول گروه شرايط عاليترين از كىي ديگر،

 خوپسند و خودخواه آنها كه شد عرض. است نبودن خودپسند و خودستا
 بنـدى  تقسـيم  ايـن  بنابراين! فرموديد؟ عنايت. فروتنند متواضعند، نيستند،
 ايـن . اسـت  كـردن  مشـخص  بدون است، برچسب بدون است، نام بدون
 مـن  بگوييـد  عالى جناب كه است اين مثل. است قعيتوا يك دهنده نشان
ــين ــنج ب ــدم پ ــا خيلــى رياضــى در يكيشــان كــنم مــى نگــاه كــه فرزن  ب

 تـر  پايين كمى و نيست قدر آن رياضيش استعداد ديگرى استعدادتراست،
. همـه  از تر پايين پنجمى و آن از تر پايين ديگرى و تر پايين ديگرى است،
 خودتـان  بـراى  را واقعيـت  خواهيـد  مى ااينج در و است واقعيت يك اين

 بـه  اگر. كنيد رهبرى را خانواده خواهيد مى حاال. هستيد پدر كه بشناسانيد
 كنيـد؟  مـى  كـار  چه. كنيد رهبرى خوب توانيد مى كنيد توجه واقعيت اين
 كـه  هـم  اى جامعه در حال عين در و برود رياضى رشته به اولى بچه اگر

 بـاالترى  اجتماعى اعتبار و 1كِرِديت يك خود خودبه رياضى رشته هستيد،
. بروى رياضى رشته به بايد هم تو كه كنيد نمى اجبار را پنجمى بچه دارد،
 را بينـى  واقـع  ايـن  خواهنـد  نمى چون كنند نمى را كار اين پدرها از خيلى
 خـودش  جـاى  در را او كنند مى سعى كه ها خيلى عكس به و باشند داشته
 .كنند مى عمل دهند، رشد

 الزم رهبـرى  براى بندى قسيمت اين به توجه مخصوصاً كه بود اين من عرض
 امكانـات  يـك  از اينكـه  دليل به آنها فرموديد و وظيفه فرموديد كه همين. است

 از مرحلـه  ايـن  بـه  اند توانسته بنابراين برخوردارند اجتماعى امكانات يا خداداده
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 درسـت  اسـت  تر سنگين شان وظيفه پس برسند، خودآگاهى و خودسازى
 اين و است تر سنگين ها آن وظيفه كه بود همين ما عرض عين. فرماييد مى

 بنـدى  گروه اين امت يك و جامعه يك در اينكه به توجه يعنى دگرآگاهى
 برانگيختـه  و وظيفـه  آن شـناختِ  و تشـخيص  بنـابراين  دارد، وجود كلى
 .دارد ضرورت اول گروه براى وظيفه اين گزاردن براى شدن
 اهـل  زبـان  از آيـه  آن مناسـبت  به را اين من عامى؛ و اُمى مسأله اما و
 يك معنى بيان. نداشت خودمان بينش با ارتباطى هيچ واالّ كردم نقل كتاب
 ايـن  در اينكه سخن كوتاه و كند مى نقل آنها زبان از هم قرآن كه بود واژه

 و عـوام  و عـامى  و امـى  مسـأله  نيست مطرح كه چيزى اتفاقاً بندى تقسيم
 قرآنى معيارهاى همان است مطرح آنچه بندى تقسيم اين در. است خواص
 در يعنى 1؛»اَتْقاكُم اللَّهِ عِنْد اَكْرَمكُم اِنَّ «:گويد مى گويد؟ مى چه قرآن. است
 بـا  هـم  آن تشـخيص . دارد وجـود  هـم  غيراتقى دارد، وجود اتقى جامعه

! بفرماييـد  نايتع. كُل تشخيص نه خداست با شخص تشخيص خداست؛
 تشـخيص  نگذاريـد،  كلـى  تشـخيص  جـاى  به را شخصى تشخيص شما

 البتـه . برترند آقا از آقا كه بگويم توانم نمى هرگز من. خداست با شخصى
 ملتـزم  آن بـه  شـما  وقـت،  آن كـه  نگذاريد خدا با را تشخيص هم طورى
 نفـر  دو كنيـد  مى نگاه كه برتان و دور به عالى جناب باالخره يعنى! نباشيد
 واقعاً؟ يابيد نمى. يابيد مى تر ايمان سست را آدم نفر دو و تر ايمان با را آدم

 معتقـد  شما كه هستند كسانى باالخره ولى تظاهر؛ عامل به توجه با گفتيم
! آقـا  فرموديـد  عنايـت . اسـت  بسـته  اصـالً  راه يـا  كننـد  نمى تظاهر باشيد

 باز فرماييد مى كه زمينه اين در اتفاقاً. قطعى داورى نه كنيم مى موضعگيرى
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 قرآن استناد به عرايضم اين كه است اين بعدى توضيح. دارد تعليمى قرآن
 و اَسـلَمنا  قُولُوا ولكِنْ تُؤْمِنُوا لَم قُلْ آمنّا الْاَعراب قالَتِ «:گويـد  مى قرآن. بود
 ايـن  مـا  كـه  فرماييـد  مـى  مالحظه پس 1» ... .قُلوبِكُم فى الْايمانُ يدخُلِ لَما

 .كرديم بيان كريم قرآن از برداشت همان اعتبار به اصالً را كلى بندى گروه
 يـك  شناسـى  گـروه  از بـود  عبـارت  شـد  عرض آنچه كه كنم گيرى نتيجه
 اشـخاص  روى زدن برچسب معناى به آنكه بى نهضت، يك با رابطه در جامعه

 در هميشـه  ىبنـد  گـروه . نيست مطرح طبقات اصالً. باشد طبقات يا قشرها يا
 خاصـش  اصـطالح  در طبقـه  از غيـر  گـروه . است داشته وجود بشرى جامعه
 كمـا  دارد خاصـى  معنـى  شناسـى  جامعه اصطالح در 2كالس و كالسه. است
 در اآلن مـا  آنچه اما 3)كاست( دارد خاصى معنى هم هندى اصطالح در اينكه
. سـت ا جامعـه  در گروههـا  و بنـدى  گـروه  مسـأله  بگـوييم  خـواهيم  مى اينجا
 جامعـه  كـه  داريـد  سراغ را تاريخ از عصرى و اى دوره تاكنون آيا عالى جناب
ــك. الســابقون والســابقون «باشــد؟ نداشــته گونــاگون گروههــاى بشــرى  اولئِ
 ،»الشـمال  اصـحاب  «،»اليمـين  اصـحاب « .كنـد  مـى  بندى گروه! ببينيد» .الْمقَرَّبونَ
 خـاص  اصـطالح  در طبقـه  كـردم  عرض. نيست بندى طبقه است؛ بندى گروه

 در چـه  دارد، محـدودترى  خيلـى  معنـى  يك كه كاست واژه در چه خودش،
 يونـان  تـا  تـر  قـديم  كمـى  و جديد شناسى جامعه اصطالح در كه كالس واژه

 بنـدى  گـروه  ولى گذاريم؛ مى كنار را آنها كند، مى پيدا خاصى معنى كه باستان
 .بندى طبقه نه رديمك بندى گروه هم ما كه 4»گروپينگ «يعنى خودش جاى در

 راه آيـا  بگيـريم  دست در را حكومت توانستيم اآلن ما اگر اينكه ديگر سؤال
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 وجـود  بـه  )ع(علـى  شـيوه  بـا  حكـومتى  و كـرد  خواهيم دنبال را )ع(على
 عثمـانى؟  هـاى  شـيوه  مـثالً  ديگـر  هـاى  شيوه با حكومتى يا آورد خواهيم

 .)ع(على شيوه با شك بى
 پيـدايش  بـه  كـه  انحرافـاتى  دچـار  تـا  نيمك چه كه است اين بعدى سؤال

 و هوشـيارى  تمـام  و كنـيم  سـعى  بايـد  ما نشويم؟ انجاميد عثمانى هاى شيوه
 معيارهاى با حاال همين از هايمان شدن جمع هم دور كه ببريم كار به را دقتمان
 علـوى  معيارهاى با شويم مى جمع هم دور كه حاال همين گاهى. باشد علوى
. خيزد برمى ماها همين ميان از آينده حاكمه هيأت و دهآين حكومت آن. نيست
. تالشگر هاى جمع همه هستيم؛ اينجا كه نفر چند همين فقط حاال نه ماها اين

 بـا  بايـد  هـا  حلقـه  اين در دوستان دمسازى و همسازى همكارى، گردهمايى،
 اآلن. نيسـت  كـافى  مراقبت اين و باشد همراه خودمان رفتار بر شديد مراقبت

 معيارهـاى  ديگـر  حـاال  باشـد،  انجمنمان مسئول تواند مى است فعالتر سهرك
 اول معيـار  نيسـت؛  اولويـت  برايمـان  اسـت،  حـد  چه در فضيلتيش و تقوايى
 كـه  كسـى  آن يعنـى  خـورد؛  نمـى  درد به كه هم غيرفعال باتقواى البته. نيست

 بدهـد،  انجـام  كـارى  توانـد  نمى و نيست فعال ولى دارد را ديگر صالحيتهاى
 بـود،  پيرمـردى  ــ  كنـد  رحمـت  خدايش ـ داشتيم استادى. كرد كار شود نمى
 بزرگـى  و مربـى  محتـرمِ  بافضيلتِ ملّاى مرد. تراشيد مى تيغ با را سرش ايشان

 سـر  هميشـه  كـه  دالكى آن و رفتم محله حمام به سحر: گفت مى ايشان. ودـب
 و بزنـد  تيـغ  به مرا سر آمد تا و بود آمده ديگر دالك يك نبود، تراشيد مى مرا

 بيـرون  و كـرديم  تحمـل  مـا  باالخره خوب. كرد زخم را جايش چند بتراشد
: گفـتم  حمـامى  استاد به نشويم مسأله اين دچار ديگر دفعه اينكه براى. آمديم
 آيـد،  نمـى  حمـام  اين به ديگر و رفته آقا: گفت رفته؟ كجا ما دلّاك اين استاد،
ــن ــه دالك اي ــاءاهللا ان ك ــوب ش ــود؟ خ ــن ب ــنا م ــوص را دالك ي  مخص
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 ايـن : گفـت  ؟!آمـده  مـن  مخصـوص  طور چه آخر: پرسيدم. آمده گفتم شما
 نافلـه  خوانـد،  مـى  شـب  نمـاز  شـب  هـر  شود؛ نمى ترك شبش نماز دالك
 عبـادت  و شـب  نماز به هم خودش كه بود ماليى اينكه با ايشان. خواند مى
 را او شـب  نمـاز  كـه  مـن : گفـتم  حمـامى  اسـتاد  آن بـه  كه گفت بود مقيد
 سـر  جاى چند. بتراشد سر خوب باشد بلد او خواستم مى من خواستم؛ نمى
 را اش روزانه نمازهاى كه بياور استادى يك هم بعد به اين از. كرد زخم مرا

 .نخواند نخواند، هم شب نماز اگر حاال. بتراشد خوب مرا سر و بخواند
 كنـد  سـعى  الًاقـ  كـه  مقيـدى  باايمانِ فعالِ ولى باشند فعال بايد دوستان

 سـر  خطـايى  او از گويم نمى من. بدهد انجام را مسلمان يك اصلى وظايف
 مبـاالتى  بى و الابالى آدم باشد معلوم گويم مى باشد، معصوم گويم نمى نزند،
. پيشـكش  حكومـت  گـويم  مـى  من حكومت، گوييد مى عالى جناب. نيست
 در. اسـت  امـامتى  يـك  اسـت،  حكـومتى  يـك  هسـتيم  اآلن كه هم همينجا
 باشد، جلو فردى كه كنيم مى توجه معيارها اين به حد چه تا هايمان جمعيت

 اهـل  هـم  و باشـد  داشـته  كـارآيى  و عرضه هم باشد؛ مسئول و باشد مقدم
. هاست همين لياقتها باشد؟ مردمدار هم و باشد اندوز تجربه هم باشد؛ تجربه
. تاخموسـ  و عبـوس  ولـى  متـدين،  هـم  و است فعال هم كه هست آقايى
 يـك  ولـو  جمعيـت،  يـك  توانـد  نمـى  هـم  او. شود نمى نزديكش كس هيچ

 و جاذبـه  باشد، برخورد خوش بايد رهبر. كند رهبرى را نفرى پنج جمعيت
 هـم  و فعـال  هـم  اسـت،  رفتار خوش هم هست آقايى. باشد داشته اخالص
 ]كـردن [ مـنم  منم از متأسفانه ولى دهد مى انجام را مذهبى معمولى وظايف
 راضـى  نگويد، منم تا پنج تا نشيند مى كه اى جلسه هر در و آيد مى خوشش

 گذارد نمى و زند مى هم به را ما تجمعات اين، خوب. شود نمى بلند جلسه از
 خـود  خودبـه  ايـن . باشـد  وار علـى  بودنهـاى  هـم  دور ما، بودنهاى هم دور
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 در حـاال  همـين  از گـويم  مـى  بنده كنيم؟ چه فرماييد مى. كند مى سرايت همه به
. كنـيم  شـروع  شـناختيم  كـه  معيارهايى مقدار همين با خودمان هاى جمع همين
 شسـته  و آماده چيزى اسالمى حكومت معيارهاى از آيا كه پرسند مى رفقا گاهى

 و كنـيم  مـى  كـار  ها آن روى داريم كه كنم مى عرض بنده است؟ موجود رفته و
 دمِ همـين  بـه  كنـيم،  عمل ها آماده اين به فعالً ولى كنيم مى آماده برايتان انشاءاهللا
 زوايـاى  همـه  اآلن مـا  مگـر . كنـيم  عمـل  اسـت  آمـاده  كه معيارهايى و دستيها

 ولـى  داريم ناشناخته زواياى قدر چه هنوز بهداشت، در شناسيم؟ مى را بهداشت
 بـه  فعـالً  نكنـيم؟  عمل ايم شناخته كه اينهايى به حاال كه شود مى ما عذر اين آيا

 بقيـه  آينـده،  بـراى  تـوانيم  مـى  حركت اين با همراه شاءاهللا ان! مكني عمل همينها
 بـه  برسـيم  آنجـا  بـه  وقتـى  تـا  شـاءاهللا  ان كنـيم،  شناسايى و بشناسيم را معيارها
 .كنيم مى تالش داريم واقعاً چون است، شده شناسايى خدا خواست

 بـر  بگـذاريم  را بنا كه است اين مؤكد توصيه اينكه سخن كوتاه بنابراين
 به و هم دور زدن حرف به فعليمان؛ كار و عمل ظرفيت و چارچوب نهمي
 گفتنمـان،  براسـتى،  و نكنيم اكتفا شنيدن گل و گفتن گل و نشستن هم دور

 بـه  وقتـى  يـك . باشـد  اسالم معيارهاى با آگاهى حد در كردن عمل مقدمه
 دانشـجويى،  اسـالمى  هـاى  انجمـن  از جمعيتى به بودم، شده دعوت هانوفر
 ديروقـت  بود، هم شب. شد شروع بحث بودند، هم دور دوستان زا تا چند
 اينهـا  وقتـى  و نشسـت  مقـدارى  و آمـد  جلسـه  آن بـه  هم آلمانى يك. بود

 ايـن  مـن . بزند حرف كرد بلند دست پس رسيد او به نوبت كردند، صحبت
 گفتـه  هـا  بيگانـه  جمـع  در كه ندارم دوست و گويم مى خودمان جمع در را

 تـالش  تـا  بگـوييم  خودمان جمع در را خودمان هاى عيب خواهيم مى. شود
 كـه  ديـدم » .زنيـد  مـى  حـرف  زيـاد  شما «!بهشتى: گفت. شود برطرف كنيم

 فقـط  مـا  كـه  اسـت  ايـن  زيستن ما جمع در مدت يك از فرد اين برداشت
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 . زنيم مى حرف
 غفلـت  است، حجاب است، سرگرمى نباشد، عمل حرفى دنبال به اگر
 گفـتم  كـردم  مـى  توصـيه  رفقا به پريشب. نيمبز حرف لزوم حد در. است
 كـه  را حرفـى . اسـت  پرحرفـى  از ناشـى  زمـانى،  ضـايعات  از مقدار يك
 دو خـوب . كنـيم  مـى  تمـام  سـاعت  سه در بگوييم ساعت نيم در شود مى

 نفـر،  چهـار  نفـر،  سه نفر؛ يك نه هم آن. آوريم مى كم وقت نيم و ساعت
 سـاعت  پـانزده  يعنـى  نيم و ساعت دو تا شش اند، نشسته هم با نفر شش
 چون شود مى ششم يك ما وقت بازدهى ضريب يعنى آوريم؛ مى كم وقت
 بـراى . كنـيم  رعايـت  را اينهـا . ايـم  گذاشـته  سـاعت  سه ساعت، نيم براى

 بـه  التزاممـان . كنـيم  اصـالح  جـدى  طـور  به را عملمان داريم كه مسيرى
 گـام  همـين  از كارهايمـان،  ساماندهى و سازماندهى در اسالمى معيارهاى
 .نشويم انحراف دچار روز آن اينكه براى است اى پشتوانه نخستين،
 از دو هـر  تقيـه  و تقوا. بود آنها فرق و تقيه و تقوا درباره اول سؤال

 مفهـوم  نظر از ولى نزديكند هم با هم مفهوم نظر از و هستند ريشه يك
 از متقى كه اءاِتِّقّ: داريم اى كلمه عربى در. دارند زيادى فرق هم با نهايى

 ديگـرى  و ترسـيدن  يكـى : دارد معنى دو عربى در اتقاء. شده گرفته آن
 از «،»ترسيد او از «؛»تَجنَّبه «اَى» اِتَّقاه «1،»خافَه «اَى» اِتَّقاه «.گزيدن دورى

 و! فرماييـد؟  مـى  دقـت . اسـت  بيشتر تقيه در ترس جنبه .»كرد دورى او
 زبـان  در خداترسـى،  دارد؛ ترسـى  نبهج هم تقوا. دشمن از ترس بيشتر
. دارد خداترسى معنى هم، اينجا مذهبىِ متون در دارد، معادل هم آلمانى
 از دورى خدا، خشم از دورى بلكه خدا از تجنب نه اما دورى و تجنب

 خودمهـارى  معنـى  بـه  تقـوا  و خـدا،  نافرمـانى  از دورى خـدا،  معصيت
 

                                                           
 ..ترسيد او از: شود مى عبارت معنى پس ، «يعنى «معنى به است تفسير حرف» اَىـ 1
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 شـناخت  اسـت؛  گزارى وظيفه و ىشناس وظيفه و كردن مهار را خود يعنى است؛
 فقـط  تقـوا  و وظيفـه؛  گذاشـتن  پا زير از پرهيز و وظيفه به عمل رعايت وظيفه،
 ظلـم  بكنـد؛  هـم  جهاد و نگويد دروغ يعنى هست؛ هم مثبت بلكه نيست منفى
» نكـن  «فقـط  تقـوا  يعنـى . بكند هم ايثار و نكند تجاوز بكند؛ هم كمك و نكند

 دارد، جنبـه  دو اسـت؛  ايـن  قرآن تقواى مئناًمط. هست آن در هم» بكن «نيست،
 بـه  كه positive هم و negative هم يعنى. ايجابى جنبه هم دارد سلبى جنبه هم

 و تقيـه  هـم  آن و تقـوا . معنـى  نظـر  از اين. باشد مى فعال يعنى active صورت
 .است داشتن نگه را خود يعنى ،»وقى «از همه كه شان اى ريشه رابطه
 علـم . نـادانى  يعنـى  هـم  جهل دانايى، يعنى علم. جهل و علم به راجع اما و
 اسـت؟  كـدام  دانـد  مـى  خطرناك اسالم كه جهلى است؟ كدام اسالم نظر مورد
 بيـان  خـوب  خيلى ما روايات در اتفاقاً مسأله اين. است ناآگاهى و آگاهى همان
 آيـةٌ  الثَـة، ثَ العِلْـم  اِنّمـا  «:گويد مى. دارد رواياتى علم، از كافى اصول. است شده

 اى آيـه : اسـت  چيـز  سه علم؛  »فَضْل ماسِواهنَّ و قائِمةٌ سنَّةٌ عادِلَةٌ، فَريضَةٌ محكمةٌ،
 فريضـه  بفهمانـد؛  ما به را مطلب و باشد راه دهنده نشان كه كريم قرآن از محكم

 اسـتراتژى  كننده بيان كه روشى و سنت و عادل، قانونِ يعنى باشد، عادل كه حكمى و
 گويـد  مـى . اسـت  عـادل  فريضـه  و محكم آيه اجراى در آگاه رهبران تاكتيك و

 الّـا  و. اسـت  امتيازى انسان براى بقيه است؛ فضل بقيه. اينهاست ما علم موضوع
 ويسـن  «بگـوييم  امـروز  مـا  اگـر  كه است همانى اين،. اينهاست واجب علمِ آن

 ويسـن  «لمعـاد  را علـم  مـا  اگـر  اتفاقـاً . رسـاند  نمى را معنى اين هيچ ،1»شافت
 و» محكمـة  آيـة  «بـه  كـه  علمـى  ،»سيانس «و 2»ساينس «معادل يا بدانيم» شافت

 

                                                           
1. Wissenschaft )واژة آلماني به معناي علم  (  

2. Science )انگليسي به معناي علم و دانش  (  
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 ويسـن  «اصـالً  اسـمش  شـود؛  مـى  مربـوط » قائمـة  سنة «و »عادلة فريضة«
 اآلن اصـالً . گوينـد  نمـى » شـافت  ويسـن  «آن به اصطالحاً. نيست» شافت
 معلـو  بگـوييم  تـوانيم  مـى  مـا  آيـا  كه است بحث» انسانى علوم «به راجع
 براى و است زيادى» علوم «كلمه زيرا بگوييم» علوم «توانيم نمى يا انسانى
 كـه  امروز اصطالح اين بنابراين! فرماييد؟ مى دقت. است رياضى و طبيعى
 اصـطالح  مـا  زمـان  براى ناآگاهى، يعنى جهل و آگاهى يعنى علم بگوييم
 كدام علم از منظور كه بدهد نشان كلمه يك با تواند مى چون است خوبى
 .دوم سؤال جواب هم اين. است علم
 در آل ايـده  جامعـه  و آل ايـده  انسان و فاضله مدينه: سوم سؤال جواب اما و
 كـردم  عـرض  امـا  ماند مى هم آل ايده و است آل ايده خود خودبه ها نهضت همه
 گفتـيم  اگـر ! كنيـد  دقـت  خـوب . است نداشتن آل ايده از غير نرسيدن آل ايده به

 درصـد  «گفـتن  است، انسانى عادالنه جامعه از بااليى درصد هب رسيدن ما هدف
 مـا . باشـيم  داشـته  ذهن در را درصدى صد وقتى است؟ صحيح وقت چه» باال
 عـدد  وقتى توان مى آيا. بگيريم كسر توانيم نمى باشيم نداشته صحيح عدد يك تا

 كسـر  نـه  و گرفـت  تـوان  مـى  اعشـارى  كسر نه بگيريم؟ كسر نداريم صحيحى
 هميشـه  متعارفى يا اعشارى از اعم كسر .بگيريم عدد هيچ، از توانيم نمى ى؛متعارف

 سـه  يـك،  چهـارم  سـه  بگوييـد  توانيـد  مـى  است؛ صحيح عدد يك با رابطه در
! چـى؟  چهـارمِ  سه. چهارم سه بگوييد توانيد نمى اما صد، چهارم سه دو، چهارم
 درصـد  دو از ما جامعه تا بكوشيم خواهيم مى ما گوييد مى .است طور همين هم درصد
. اسـت  صـد  در صـد  خـوبى  شـود  مى معلوم. برسد خوبى درصد سه به خوبى
 مـا  جامعه االن گوييد مى كه گيريد مى نظر در درصد صد يك خوبى براى يعنى
 پـس . كنـيم  درصـد  سه بكوشيم خواهيم مى. دارد هزار در دو يا دارد درصد دو

 نقشـه  كـردن  تنظـيم  آل، ايـده  ونبد. باشد داشته آل ايده حركت يك بايد جامعه
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 بـه  هرگـز  بدانيم اول همان از است ممكن ولى ندارد معنى اصالً حركت
 طـرح  رسيم نمى آل ايده آن به هرگز دانيم مى اينكه با. رسيم نمى آل ايده آن
 وقتـى  را آل ايـده  مـادونِ  چـون  بجاسـت،  كـامالً  بلكـه  نيست لغو آل ايده
 از سـنجش  اصالً اِلّا و بسنجيم آلْ ايده اب بايد بسنجيم درصد با خواهيم مى
 جامعـه  بـه  بـدانيم  هرچنـد  باشيم، داشته بايد آل ايده بنابراين. رود مى بين
 .رسيم نمى آل ايده

 جامعـه  )س(منتَظَـر  امـام  ظهـور  عصـر  جامعـه  اسـالمى،  معارف نظر از اما
 بخشـى  يـك  منتظـر،  امـام  از بخـش  اين من نظر به منتها شود، مى تلقى آل ايده
 در آنچـه  از بـيش . بگيـرد  قرار توجه مورد تواند مى حد همين در فقط كه است
 بـر  بيشتر بايد )ع(دوازدهم امام مورد در يعنى. شود تكيه نكته اين به بخش اين

 فرامـوش  نبايـد  مـا . شـد  اشـاره  بدان كه اى نكته تا شود تكيه انتظار زمان احكام
 دوران در مـا  وظيفـه . آيـد  مـى  يـد بيا اسـت  قرار وقتى منتَظَر جامعه آن كه كنيم
 مـادونِ  بـه  رسـيدن  بـراى  بايد انتظار دوران در بكنيم؟ بايد چه و چيست انتظار
 ايـن  مـا،  تعاليم در بنابراين،. نكنيم فروگذار اى ذره هايمان، تالش از صد در صد
 ولـى  دارد وجود آيد مى آل ايده جامعه آن ،)س(دوازدهم امام عصر در كه تعليم
 حسـاب  سـنجش  وسـيله  يـك  مـا  بـراى  هـم  جامعـه  همان كه تاس اين مهم
 اسـت  قـرار  اگـر  باشـيم؟  نزديكتـر  او به كه كنيم چه نيست او كه حاال. شود مى
 تِلْـوِ  تـالى  باشـد  شخصـى  مـا  فرمـانرواى  و امام و ما رهبر كه باشد اين آل ايده

 يعنـى  ،)ع(حسين امام تلو تالى ،)ع(حسن امام تلو تالى ،)ع(على تلو تالى پيامبر،
 خواهنـد  مـى  كـه  كسانى نيست، او كه حاال پس ـ عليه اهللا سالم ـ منتظر مهدى
 مسـأله  باشـند؟  كسـانى  چـه  بايـد  كننـد  عمـل  امـام  نايـب  و جانشـين  بعنوان

 شـويم،  رو روبـه  او با امام نايب عنوان به خواهيم مى ما كه فردى كه همينجاست
 اگـر  بنـابراين . بدهـد  مـام ا از نيابـت  لياقـت  او به كه باشد صفاتى صفاتش بايد
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 جـان  از باشـد،  داشـته  را امـام  شـجاعت  بايـد  كنـد،  رهبـرى  خواهـد  مى
 باشــد، داشـته  را امــام خودگذشـتگى  از باشـد،  داشــته را امـام  گذشـتگى 

 درصـد  نـود  شـود؟  نمـى  درصـد  صـد  باشـد،  داشـته  را امـام  بينى روشن
 كـه  »هـيچ  «ديگـر  اما. درصد ده شود؟ نمى درصد پنج و هشتاد شود؟ نمى
 .هستيم درصدها هيچ دچار گاهى! آقا شود نمى
 حضـرت  كـه  شـود  مـى  نقـل  مـثالً . هاسـت  مرثيـه  نقـل  درباره سؤال 
 )ع(حسـين  امـام  بـرادرش  پيكـر  و جسـد  بـاالى  آنكه از پس )س(زينب
 كـن  نگاه! اللّه رسول يا: فرمود پيامبر به خطاب و مدينه به كرد رو ايستاد
 يـا ! اسـت  باز سرهايمان ما اينكه به كن نگاه! است چگونه فرزندت پيكر
 ابـن  يـا  العـدل  أمِـنَ  «:فرمـود  يزيد با وگو گفت در كه شود مى نقل اينكه

 آنجـا  تـو  كنيزكان كه ها شده آزاد فرزند اى است عادالنه اين آيا؛  »!الطلقاء
 ...و ؟!بياورند طور اين را ما و باشند پوشيده و آسوده حرم داخل

 و حجاب به كه مسأله اين به كنيد وجهت! عزيز برادران و خواهران
 در زن بـودن  پوشـيده . است شده ظلم عجيبى طور به اسالمى پوشش
 و هسـتند  اينجـا  مـن  دختـر  و همسـر  اآلن كـه  اسـت  حدى در اسالم
 نيسـت؛  زن كـردن  محدود هرگز اسالم، در بودن پوشيده اين. بينيد مى

 است قرآن آيه نص اين اتفاقاً است، زن احترام است، زن حريم حفظ
 كـه  بگو مسلمين و مؤمنين زنان و زنانت به كه گويد مى پيغمبر به كه

 ذلِـك ...  «:گويـد  مـى . كنند تر پوشيده را خودشان آيند مى بيرون وقتى
 شوند شناخته اينها كه شود مى سبب اين 1»...يؤْذَينَ فَال يعرَفْنَ اَنْ اَدنى
 سراغشـان  و نكننـد  اذيت را هاآن بنابراين و هستند پاكى زنان اينكه به
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 خويشـتن،  پوشـش  در بتوانـد  خـانمى  اگر كه است روشن خيلى اين. نروند
 نشـانى  باشـد،  داشته همراه خودش با پاكدامنى و عفت به پايبنديش از نشانى
 لَونْـدى  و را زن هرزگى مسأله ما كه است وقت يك. احترام و كمال از است
 آن اسـت؟  بهتر زن كدام. است مكتب يك آن خوب! دانيم مى زن كمال را زن
 خـودفروش،  زنِ پـس  پـاكتر،  زنِ يعنـى  بهتر زنِ نه، اگر ولى. است لوندتر كه
 كـه  اسـت  زنـى  اسـت  قائل شخصيت خودش براى كه زنى. نيست كامل زن
 واقعـاً  اگـر . بكنـد  خريدارانـه  نگـاه  او بـه  تواند نمى همسرش جز مردى هيچ
 و هـا  زيبـايى  و انـدام  بـودن  وشـيده پ صـورت،  ايـن  در اسـت،  اين زن كمال
 بـراى  يـا  اوسـت  به احترام براى اين آيا چيست؟ براى زن جنسى هاى جاذبه
 زن احتـرام  بردن باال براى پوشش، دستور كنيد مى مالحظه بنابراين او؟ تحقير

 توصـيه  خودمان خانمهاى به من و است طبيعى امرى اين و است اجتماع در
 را گردنتـان  خيابـان  در دارم دوسـت  هستيد، دهپوشي كه حال عين در كنم مى

 پوشـيده  مبادا! پوشيده هاى خانم. برويد راه شق گردنْ! برويد راه بگيريد راست
 چشـم  گـويم  نمى! برويد راه و كنيد خم را گردنتان كه باشد اين مستلزم بودن
! برويـد  راه» باشخصـيت  «گـويم  مـى  بنگريد، را جوانان و مردان و كنيد خيره
 كـه  حـال  عـين  در ام كرده مى توصيه دخترم به هم خانمم، به هم ميشهه بنده
 بپوشـيد؛  آبرومند برازنده لباس ندهد، نشان را بدن هاى برجستگى لباستان بايد
 بعـد  و. محترمانـه  لبـاس  خوب، لباس دار؛ جاذبه لباس نه بپوشيد خوب لباس
 معلـوم ! ويـد بر راه شـق  گـردنْ  رويد مى راه كه كوچه در كه كنم مى تأكيد هم

 عزيـز  بايـد  .»للمـؤمنين  و لرسوله و للّه العزة «هستيد؛ مسلمان زن شما كه باشد
 حتـى . ام بـوده  لبـاس  اين با اروپا در هميشه بنده كه دانند مى اينها اتفاقاً! باشيد
 ايـن  با است بد گفتند كه هم هرجا. ام نرفته جايى شلوار و كت با هم بار يك
 بـه  اسـت  بـد  گوييـد  مـى  كـه  لباسـى  همـين  بـا  بنـده  ام گفتـه  بـروى،  لباس
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 خـانم  گـاهى  كـه  طـورى  به ام، رفته و ام گرفته راست هم را گردنم. روم مى آنجا
. كننـد  مـى  نگـاه  تـو  بـه  اطرافيـان  اين اينكه به كنى نمى توجه اصالً تو گويد مى
 و شـق  كـه  دارم عادت من. كنند مى نگاه من به كه كنم نمى توجه واقعاً گويم مى
 بـه  مـن  مگـر  .»للمؤمنين و لرسوله و للّه العزة «اينكه براى بروم راه خيابان رد رق
 لباسـى  خودم من بروم؟ راه آنها مثل اينجا بايد حتماً كه بدهكارم اروپا مردم اين
 كاردينـال  بـا  ديـدار  جلسـه  در هست يادشان آقايان. دارم خودم با شخصيتى و

 شخصـيت  بايـد  كـه  ودشـ  مـى  عـرض . كردم برخورد چگونه شب آن 1كونيگ
 چـرا ! داريـم؟  كـم  چـه . باشـيم  سربلند باشيم داشته عادت بايد! آقا باشيم داشته

 در امـا  باشـند  داشته پوشش خانمها كه كنم مى تأكيد! كنيم؟ مى حقارت احساس
 كـنم  مى توصيه آقايان به! كنند برخورد باشخصيت بروند، راه باشخصيت خيابان

 ميـدان  و كـردن  انـدام  عـرض  ميـدان  آنهـا  بـه  دخترهـا  و ها خانم تربيت در كه
 آنچـه ! بزننـد  را حرفشـان  مجـامع  در بتواننـد  بگذاريد! بدهيد داشتن شخصيت

 و اطـوار  و ادا بـا  يعنـى  2؛»بِالْقول تَخْضَعنَ ال «كه است اين دهد مى دستور قرآن
 را حرفتـان  بكنيـد،  سـؤال  بكنيد، صحبت اما! نكنيد صحبت صدا كردن نازك
 عنـوان  بـه  حتـى  كـه  مجـامعى  در بگوييد، را تان عقيده بكنيد، رنظراظها بزنيد،
 را حرفهاشـان  بكنند، بيان را نظراتشان خانمها دهيد مى تشكيل اسالمى مجامع
 طهـارت  تنزه، نزاهت، اعالى حد در مجامعتان كنيد كوشش بايد البته. بگويند

 ايـن  اگـر  ينبنـابرا . باشيد داشته خودسازى بعد اين در. بماند باقى قداست و
 حضـرت  كـالم  عنـوان  به را آن توان نمى و شده نوشته ها كتاب در كه مسأله،
ــه باشــد درســت دانســت، )س(زينــب  يعنــى اســت؛ شــده تــوهين زينــب ب
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 انگشـتر  يـك  گرفتن از باالتر اين. اند گرفته او از را بانو يك احترام نشانه
 و شخصـيت  نشـانه  او بـراى  پوشـش  ولـى  اسـت  مال يك انگشتر. است

 شخصـيت  بـه . كند مى گله كه است اين. اند گرفته او از كه بوده احترامش
 .است شده تعدى و تجاوز اسالم بانوى شخصيت به زن،

ــراغ ــا س ــرديم خانمه ــاى. برگ ــا خانمه ــجاع، م ــااراده، مصــمم، ش  ب
 بار ديگران با برخورد در توانا. آمد خواهند بار گزار وظيفه و شناس وظيفه

 كسى و هستند تنها اگر كه بياوريم بار بايد طورى را ها خانم. آمد خواهند
 در مـا . كنند دفاع خودشان از بتوانند واقعاً گويد مى مطلبى كمترين آنها به
 بـار  زينـب  كنـيم  كوشش بايد. نيست چاره ولى داريم كمبود قسمت اين

 قـدر  آن پوشش به كه بياوريم بار زينب. است زينب خود مدلش. بياوريم
 كمترين هم، يزيد و زياد ابن اهريمنىِ قدرتهاى برابر در كه دهد مى اهميت
 سـخنرانى  وظيفـه  طبـق  كوفـه،  بازار در حتى. دهد نمى راه خود به ترسى
 هوشيارانه و شجاعانه چنان آن كوفه مردم با و زند مى را ها حرف و كند مى

 هـا  خـانم  و دخترهـا  تربيـت  شيوه در بايد كه ندارم شك. گويد مى سخن
 شـوند،  تربيـت  زينب الگوى با آنها كه كرد كوشش بايد و كرد تجديدنظر

 و شـجاعت  بعـد  هـم  و ايمـان  و تقـوا  و فضيلت بعد هم: بعد دو هر در
 و زيستن سربلند و داشتن شخصيت. خويشتن از دفاع قدرت و سخنورى
 .داد تعليم ها آن به بايد را كردن برخورد سربلند و رفتن راه سربلند
 تقصـير ! رفقا بگويم شما به هم چيزى يك. عبادت مسأله با رابطه در اما و
 باحـال  نماز شما اگر. زند نمى دل به چنگى نمازهايشان كه رفقاست از بعضى

 انقالبيتـان  و مبـارز  برادر آن كنم نمى گمان بخوانيد، روح با نماز اگر بخوانيد،
 گويـد  مى .ندخوان مى »سرسرى« كه بيند مى را آقايانى نماز او !چه؟ كه نماز بگويد
 ذكـر  بـا  نمـاز  باشـد،  شـوق  بـا  نماز اگر ولى! چه؟ كه بخوانيم سرسرى نماز
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 مسـلماً  گرفته، را نمازگزار چهره بر و دور نور، هاله يك كه نمازى باشد،
 عملـى  الگـوى  نمـاز،  به آنها دعوت در كنيم سعى. دارد جاذبه همه براى
 در. نباشد خستگى الح در و باشد وقت سر االمكان حتى بايد نماز. باشيم
 نمـاز  بـه  آنهـا  وقتـى : گويد مى منافقين مورد در كه بينيد مى آيات از يكى
. نـدارد  خوانـدن  كسـالت،  با نماز 1.ايستند مى نماز به كسالت با ايستند مى
 چـه؟  براى! دار پا به را نماز 2؛»لِذْكرى الصلوةَ اَقِمِ و «:باشد ذكر با بايد نماز
 .باشد خدا با پيمان تجديد بايد نماز. من با پيمان تجديد براى
 جذبشـان  بايـد  هسـتند؛  دوسـتانمان  اينها. نزنيم برچسب رفقايمان به
 معـروف  بـه  امر و منكر از نهى. كنيم برطرف را ضعفشان نقطه بايد كنيم؛

 شـيوه  بـه  آيـا  خودمان، بين در اآلن. ببخشيم تحقق معيارهايش تمام با را
 امـر  را يكديگر چگونه كه اين هستيم؟ آشنا رمنك از نهى و معروف به امر
 ها شيوه اين به حتى هنوز ما كنيم؟ منكر از نهى چگونه و كنيم معروف به

 انتقادمـان . كنـيم  انتقـاد  يكديگر از چگونه بگيريم ياد. نيستيم خودساخته
 دلخـور  نـه  باشـد،  برانگيزنده باشد، بخش آگاهى باشد، نوش نباشد، نيش
. دانسـت  بايـد  آينـد  مـى  هدف اين سوى به كه را نانىجوا اين قدر. كننده

 اسـت  كـرده  احساس شما لطيف روح اگر. داشت گرامى بايد را قدمشان
 كـنم  مـى  تأييـد  ــ  دهند نمى و ـ بدهند اهميت مسائل اين به بايد اينها كه

 از بايد بدهند، اهميت بخواهيم اگر كه كنم مى يادآورى حال عين در ولى
 زنـده  را مسائل اين به اهتمام عمالً خودمان اوالً: كنيم هاستفاد ها شيوه اين
 سـازنده  شـيوه  بـا  بگـوييم  سخنى آنها با خواهيم مى اگر ثانياً و داريم نگه

 بـر  آنهـا  كـه  انتقادهـايى  ثالثـاً  باشـد؛  سـازنده  انتقادمـان  و بگوييم سخن
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 خـوانى  مـى  شاداب نمازِ تو گفت من به او اگر. بپذيرم دارند نمازگزار منِ
 انتقـادش  هـم  او ترسـى؛  مـى  تلنگـر  يـك  با و كنى نمى شاداب مبارزه اما

 را نمـاز ! نشماريم كوچك را جهاد. زند مى حساب حرف هم او بجاست،
 را روزه. نشـماريم  كوچـك  هـم  را منكـر  از نهـى . نشـماريم  كوچك هم

 پايبنـد  ابعـادش  همـه  بـا  اسالم، به اينكه بر بگذاريم بنا. نشماريم كوچك
 .الطاهرين آله و سيدنا على اهللا صلى و للّه لحمدا و. باشيم
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 آفرين جهان خداى نام به

 شـما  بـا  سـالن  ايـن  در ديگـر  بار سال يك گذشت از پس كه خوشوقتم خيلى
 كـه  طـور  همـان  سال، اين وگوى گفت موضوع 1.نشينم مى وگو گفت به دوستان
 آنجـا  از. اسـت  نهضت يك اساسى راحلم شناخت اند، شده مطلع قبالً دوستان

 قـرار  فعـال  و آگـاه  و هوشـيار  جوانـان  روز دستور در حق به موضوع، اين كه
 و باشـد  بجـا  بسـيار  آن، مورد در بيشتر وگوى گفت و آگاهى كنم مى فكر دارد،

 بـه  شـما  آنچـه  و كنم مى عرضه دوستان شما بر بحث صورت به آنچه اميدوارم
 يـك  اساسـى  مراحـل  درباره را ما فكر بتواند ردك خواهيد مطرح سؤال صورت
 كـه  اسـت  نهضـتى  نهضـت،  از ما منظور امشب بحث در. كند تر روشن نهضت
 شـيفته  قـدر  آن جوان دوستان. اجتماعى نهضت يعنى آشناست، آن با شما ذهن

 نهضـت،  يـك  اساسـى  مراحـل  گـوييم  مى ما وقتى كه هستند اجتماعى نهضت
 .برود فرحزاد تا فكرشان گفتيم كه» ف «.يستچ نهضت از ما منظور دانند مى

  
 آن عرضه و جديد ايده پيدايش: اول مرحله 

. اسـت  تـازه  و جديـد  ايـده  يـك  پيدايش اجتماعى، نهضت يك در اول مرحله
 اسـت  ممكـن  و باشـد  سـابقه  بى و جديد كامالً است ممكن اجتماعى ايده يك

 

                                                           
 . م در انجمن اسالمي شهر هانوفر آلمان ايراد گرديده است1968اين سخنراني در سال ـ 1
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 و جديـد  صـورتى  به ولى ددار تاريخى طوالنى سابقه كه باشد دارى سابقه ايده
 مكـانى  و زمانى جديد شرايط بر دار سابقه ايده اين تطبيق كيفيت دادن نشان با

 از اعـم  ــ  اجتمـاعى  هـاى  ايـده  غالـب  كـه  گفت توان مى تقريباً. شود عرضه
 فكـر  و فلسـفه  پرداخته و ساخته كه هايى ايده يا داشته دين رنگ كه هايى ايده

 عصـر  در كـه  طورى به دارند سابقه انسانيت ريختا در وبيش كم ـ باشد انسانى
. رسـد  نمـى  نظـر  بـه  موجه چندان نونشستن، صد در صد ايده يك انتظار به ما
 از منظـور  كنيم مى زندگى آن در ما كه شرايطى در و ما عصر در كه است اين
 ايـده  يـك  كـردن  عرضـه  از جديـدى  شـكل  همـان  غالباً تازه، و جديد ايده

 تحقـق  و تطبيـق  راههـاى  يـافتن  بـراى  فكـرى  تازه وششك با توأم دار سابقه
 .ماست جهان مجموعه در يا منطقه يك در ايده اين به بخشيدن
 بـاز . شـود  عرضه گروه يك يا فرد يك وسيله به است ممكن ايده يك

 هـاى  ايـده  معمـوالً  كه است داده نشان تاريخى تجربه كه كنم عرض بايد
 معـروف  هـاى  ايـده  ميـان  در. شود مى شناخته فرد و شخص نام به بزرگ

 گـروه  يـك  ايـده  صـورت  بـه  و فرد يك ايده حق، به كه اى ايده اجتماعى،
 در. شناسيم نمى هنوز باشد كرده باز جايى بشرى جامعه در و شده عرضه
 ابتـدا  از غالبـاً  مـا  شناسـايى  حدود در و تاكنون كه اى ايده يك حال، عين
 معروفيت شخص همان امن به هم بعد و شده عرضه شخص يك وسيله به

 ايـده  يك آمدن پديد كه بياورد وجود به را فكر اين ما در نبايد كرده، پيدا
 وسـيله  به شود نمى گاه هيچ آينده در و است شخصى امر يك حتماً جديد،
 .شود عرضه جديدى ايده جامعه، در گروه يك

 اظهـارنظر  بـراى  تـاريخى  تجـارب  از اسـتفاده  و گذشـته  با آينده مقايسه
 كسـانى  فكرى برخوردهاى از بسيارى در. دارد محدودى ارزش آينده، ربارهد
 ولـى  هسـتند  فكـرى  صـاحب  و بـاهوش  و هوشيار افراد واقعاً كه بينم مى را
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 نـو  افكـار  ــ  امـروز  تـا  گذشته از ـ گذشته در اينكه استناد به خواهند مى
 را شـده  شـناخته  فـرد  آن نام به و شده عرضه جامعه در فرد يك وسيله به
 در كه طورى به ـ كنند عرضه بشرى جامعه براى كلى اصل يك صورت به

 غيرمنطقى استنباط نوع يك امر اين كه ـ بود خواهد چنين حتماً هم آينده
 اسـاس  بـر  را آينـده  تـوانيم  مى ما كه آنجا تا گفت توان مى. رسد مى نظر به

 وسـيله  بـه  نو هاى ايده نيز آينده در قوى احتمال به كنيم، بينى پيش گذشته
 عرضـه  توجـه  قابل امكان توانيم نمى گاه هيچ ولى شد خواهد عرضه افراد
 چيزى چنين اصالً بگوييم و بگيريم ناديده گروهها وسيله به را جديد ايده
 .است عقل و قاعده خالف انسانى جامعه در و نيست ممكن آينده در

 و انزمـ  شـرايط  بـا  شـك  بـدون  شود مى عرضه كه جديدى و تازه ايده
 عرضـه  كه اى ايده با مكانى و زمانى شرايط يعنى. دارد ارتباط و پيوند مكان
 اسـت  ممكـن  جديـد  ايده يك. باشد تواند نمى بيگانه صد در صد شود، مى

 ايـده  سرچشـمه  اسـت  ممكـن  يا باشد خودش مكان و زمان شرايط معلول
 رچشـمه س از كـه  اى ايـده  كه اين اما باشد مكان و زمان شرايط از غير جديد
 ديگـرى  بحـث  باشـد،  مكـانى  و زمـانى  شـرايط  با متناسب آيد، مى ديگرى
 وحـى  و هسـتند  وحـى  بـه  معتقد كه كسانى نظر از ديگر، عبارت به. است
 جامعـه  ميـان  در جديـد  هـاى  ايـده  پيـدايش  هاى سرچشمه از يكى را الهى

 ايـن  از كـه  اى ايـده  ولى است مستقل سرچشمه يك وحى دانند، مى بشرى
 از. اسـت  مكان و زمان شرايط با متناسب اى ايده كند، مى تراوش سرچشمه

 پيـدايش  در را مكـان  و زمـان  شرايط تأثير توانيم نمى هرگز ما ديگر، طرف
 بـا  مسـلماً  اينكـه  براى چرا؟. بشناسيم صد در صد پيروز و مترقى هاى ايده

 ايـده  دو گـاهى  مكـان،  و زمـان  مسـاوى  شـرايط  در بينيم مى تاريخ بررسى
 كـه  هـايى  ايـده  بـود  قـرار  اگـر . است شده عرضه متفكر دو وسيله به ادمتض
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 شـخص  و بـوده  مكـان  و زمـان  شـرايط  تـابع  صـرفاً  كند مى تراوش افكار از
 مـؤثرى  نقـش  ايـده  يـك  آمـدن  وجـود  به در او خصوصيات و ايده صاحب
 متفكـر  دو فكـر  از محيطـى،  مسـاوىِ  و عمومى شرايطِ در پس باشد، نداشته
 خـارجى  شرايط كه دهد مى نشان اين. كند تراوش مشابهى هاى دهاي بايد قوى
 ممكـن  مـثالً  بگـذارد؛  متضـاد  تـأثير  فكر دو بر است ممكن مكانى، و زمانى
 و كنـد  تـراوش  ماركسيسم آن از و بگذارد تأثير انديشمند يك فكر بر است
. كند تراوش ضدماركسيسم افكار ديگرى انديشمند فكر از محيط، همان در

 اسـت  روشن مطلب اين هستند آشنا ماركسيسم جريان با كه وستانىد براى
 آراى» فـالِن  وِسـت  ــ  الند راين «منطقه در ماركس عصر آلمانِ در چگونه كه

 مـاركس  ايـده  از صـداتر  و سـر  پـر  كار آغازِ در حتى و صدا و سر با ديگرى
 شـرايط  از انعكاسـى  و پرتـو  بـزرگ،  هـاى  ايـده  از بخـواهيم  اگر. شد منتشر
 خيلـى  را آنهـا  ارزش و قيمـت  بشناسـيم،  اشخاص افتاده پا پيش وصىِخص
 مسـاوى،  عمـومىِ  شـرايط  در كـه  يـابيم  درمى كلى طور به. ايم آورده پايين
 تجلـى  و تـراوش  برجسته استعدادهاى و افكار صاحبان از متضاد، هاى ايده
 و فـرد  مـنشِ  حـال  هـر  بـه  كـه  دهد مى نشان ما به اين و شده پيدا و كرده
. دارد زيـادى  بسيار نقش اجتماعى هاى ايده پيدايش در او انسانى عدادهاىاست

 خـودش  مكانى و زمانى شرايط با وبيش كم اجتماعى، نو ايده يك اينكه نتيجه
 هـا  ايـده  پيدايش ها، ايده آن صاحبان كه اجتماعى هاى ايده حتى. است مربوط

 مثل اند، كرده تهوابس مكان و زمان شرايط از غير ديگرى هاى سرچشمه به را
 و مناسـبات  داشتن از نيست الزم وحى، به متكى و وحى هاى ايده صاحبان
 يعنى بمانند؛ محروم مكان و زمان شرايط با كامل نيمه يا كامل هاى هماهنگى

 يك فكر سرچشمه از مكان و زمان شرايط تأثير تحت ها ايده كه مواردى در
 و شـــخص ىِانســـان اســـتعدادهاى نقـــش كنـــد مـــى تـــراوش انســـان
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 آن از نبايد كه است مؤثرى بسيار نقش ايده يك پيدايش در ايده صاحبانِ
 .كرد غفلت

 عرضـه  محـيط  در و جامعـه  در فـرد  يـك  وسـيله  به كه جديدى ايده
 و پيـروزى  از كـه  كنـد  بـاز  جـا  محـيط  آن در تواند مى شرطى به شود مى

 روز ىاساسـ  مسـائل  تبيـين  بـراى  ايـده  آن يعنى شود؛ برخوردار موفقيت
 اساسـى  مسـائل  تبيـين  عهده از نتواند كه اى ايده. باشد داشته كافى قدرت

 چشـمگيرى  پيروزى از معموالً برآيد است گريبان به دست آن با بشر كه
 باشد داشته برقى و زرق آغاز در است ممكن حتى يا شود نمى برخوردار

 كـه  عربـى  معـروف  المثـل  ضـرب  آن قول به. آيد درمى پاى از بزودى اما
 پـيش  بايد كه است اى ايده حق، ايده: يعنى 1:»جوله لِلْباطل و دوله لِلْحق«

 نيـز  باطـل  ايده. شود مى پيروز سرانجام و است رفتن پيش شايسته و رود
 را افكـار  كوتـاه  مـدتى  است توانسته رنگ و آب با فقط كه است اى ايده

. يسـت ن سـاخته  او از كـارى  موقـت،  تركتازى و هياهو يك جز و بفريبد
 شـرط  بگـويم  تـوانم  مـى  حتـى  يا اساسى شرايط از يكى شك بى بنابراين
 زمـان  شرايط با هماهنگى آن، پيشرفت و جديد ايده يك موفقيتِ اساسى

 در. كننـده  تسليم هماهنگى نه كننده تبيين و حلّال هماهنگى است؛ مكان و
 و انىانسـ  هـاى  ايـده  يا وحى به متكى هاى ايده از اعم ها، ايده تام بررسى
 .نمانيم غافل نكته اين از بشرى،
 چنـد  به است ممكن ايده آن عرضه شد بسته مغزى در اى ايده آنكه از پس
 را همگـانى  و علنى عرضه اجازه مكان، و زمان شرايط هم گاهى. باشد صورت

 و غلـط  كـار  آغـاز  در ايـده  همگـانى  و علنى عرضه يعنى دهد؛ نمى كار آغاز از
 

                                                           
 .)ع(از كلمات قصار امام علي ـ 1
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 دوره نخستين و مرحله نخستين كه است مورد ناي در. است شكست موجب
 بـه  وبـيش  كـم  كه است افرادى بر جديد ايده سرّى كردن عرضه نهضت، يك
 از بسـيارى  در جديـد  ايـده  سـرّى  كـردن  عرضـه  دوره. رود مـى  اميـدى  آنها

 اسـالم  پيغمبر اسالم، در. است بازشناختن قابل انسانى جامعه بزرگ نهضتهاى
 را اسالم ايده اول، سال سه در شناسيم، مى اسالمى تاريخ در ما آنچه برحسب

 از پـس . داشـت  گـرايش  اميـد  آنهـا  به وبيش كم كه كرد مى عرضه افرادى بر
 و شخصى تماسهاى با را نفر چند توانست مى آنكه از پس و سال سه گذشت
 عمومى عرضه به نوبت وقت آن كند، جلب اسالم به سرّى و شخصى عرضه

 شـرايط  و سـخت  آور، خفقـان  قـدر  آن محـيط  وقـات ا گـاهى . رسيد علنى و
 هـاى  قدرت باز جديد، ايده يك عرضه بودن سرّى وجود با كه است نامساعد
 و راحـت  را نخسـتين  گروندگان و ايده صاحب مسلطند، محيط بر كه شومى
 هـاى  قـدرت  كـه  اى مانـده  عقـب  محيطهـاى  در خصوص به گذارند؛ نمى آرام

 تمـام  و ترسـند  مـى  مترقى ايده يك از و دارند دست به را امور زمام خودكامه
 از و كننـد  خفـه  نطفه همان در را نهضت يك تا برند مى كار به را نيروهايشان

 منـابع  در. كنـيم  مـى  برخورد واقعيت اين به ما اسالم نهضت در باز. ببرند بين
 ،)ص(محمـد  اول، سـال  سـه  همـان  در كـه  شـود  مى گفته اسالمى ـ تاريخى
 آنجـا  و رفتنـد  مـى  مكـه  اطراف به گزاردن نماز براى )ع(على و )س(خديجه
 شـد،  اضـافه  آنهـا  بـه  ديگر مسلمان چند آنكه از پس. گزاردند مى نماز پنهانى
 كـوچكى  شهر مكه، چون رفتند؛ مى مكه اطراف به گزاردن نماز براى هم آنها

 جـايى  اسـت،  محصور بلند وبيش كم كوههاى به اطراف از هم هنوز كه است
 در كـه  كنـد  مـى  نقـل  اثيـر  ابن. گزاردند مى نماز پنهانى كوهها اين هاى دره در

 اى دره در ديگـر  مسـلمان  چنـد  و وقـاص  ابـى  بن سعد كه روزهايى از يكى
 پيغمبـر  سرشـناس  مخـالف  چنـد  و ابوسـفيان  بودنـد،  گـزاردن  نماز مشغول
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 پـس  گزارند، مى عبادتى دارند اينها كه ديدند و شدند رد آنجا از مكه، در
 آزار و شـكنجه  و اذيـت  و كـردن  مسخره و كردن تماشا به كردند روعش

 ادامـه  را نمازشـان  اعتنـا  بـى  هـم  اينهـا  خوب. افراد اين مالمت و روحى
 بـا  ديدنـد  كـه  همـين  و پرانـدن  سـنگ  به كردند شروع باالخره. دادند مى

. كردنـد  عملـى  اذيـت  بـه  شروع بكنند، ناراحت را ها آن نتوانستند حرف
 آن در اينكـه  بـا  و درگرفـت  زدوخـوردى  كه كردند اذيت را هااين قدر آن

 اسـالم  مخالفان با تند برخوردهاى كه بود كرده قدغن )ص(محمد مرحله
 يـك  خـودش  از دفـاع  بـراى  سـعد  كـه  رسـيد  جايى به كار شود، شروع

 و كـرد  پرتاب مخالفين از يكى به و برداشت بود آنجا كه را شتر استخوان
 كـار  ديدنـد  مخـالفين  فـرد،  آن سـرِ  از خون مدنآ با و شكست را او سر
 .رفتند و گرفتند را راهشان كند، مى پيدا بيخ كم كم

 سـرى  دعـوت  هنـوز  آنكـه  بـا  نهضت، يك نخستين مراحل در گاهى
 هـم  تـر  سـخت  ايـن  از حتـى  مشـكالتى،  چنـين  به نهضت پيروان است،

 كـه  مـادام  و علنـى  دعـوت  به رسد مى نوبت حال هر به. كنند مى برخورد
 نهضـتى  گفـت  تـوان  نمـى  درنيايد علنى و همگانى صورت به ايده عرضه
 نهضـت،  يـك  نخسـتين  و اساسى مرحله بنابراين. است شده شروع واقعاً

 .است ديگران بر آن علنى كردن عرضه و جديد ايده پيدايش
  

 طرفداران اوليه هسته گيرى شكل: دوم مرحله
 يـك  اسـت؛  جديد ايده اين به مؤمن دافرا از اى هسته آمدن وجود به دوم مرحله
 اى هسـته  چنـين  ايجـاد . كوشـا  و سـازنده  فعـال،  حـال  عين در و باايمان هسته
 از آمـاده  افكـار  و افـراد  جلـب  راه از اول،: گيـرد  مـى  انجام طريق دو به معموالً
 خيلـى  مطلب اين به اسالم تاريخ و داستان در .جديد ايده علنى كردن عرضه طريق
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 هـاى  فاصله از كسانى كرد، علنى دعوت )ص(محمد كه زمانى. يمكن مى برخورد
. دارد جديــدى دعــوت )ص(محمــد كــه خــورد مــى گوششــان بــه دور نسـبتاً 

 و گيرايـى  قـدر  آن شعارها اين. شنيدند مى هم را جديد دعوت اين از شعارهايى
 شـروع  و كشـاند  مـى  مكـه  يعنـى  نهضـت  كـانون  به را آنها كه داشت جاذبه
 ايـده  اين ببينند خواستند مى كاوشگران. كردن كنجكاوى و حثب به كردند مى

 راه ايـن  از كه افرادى به اتكا ولى چيست؟ كند مى عرضه )ص(محمد كه جديد
 كوشـشِ  دوم، راه پـس . رسـد  نمـى  نظر به صحيح شوند مى جديد ايده جذب
 اسـت  افـرادى  با شخصى تماسهاى براى او ياران نخستين و ايده آن صاحبِ

 راههـاى  از يكـى  ايـن  و رسـند  مى نظر به تمايل و استعداد داراى شوبي كم كه
 شخصـاً  من. است نخستين هسته تشكيل به راغب افراد جلب براى مؤثر بسيار

 ايـن  مخصوصاً دارم، خود شخصى وبيش كم تالشهاىِ در كه تجاربى براساس
 راه از كـه  قـدر  آن خـور  بـه  درد به باايمانِ همكارانِ كه ام داشته مكرر را تجربه

 هـاى  دعـوت  راه از شـوند،  مى جمع و شوند مى شناخته شخصى برخوردهاى
 ديگـر  هاى نهضت تاريخ. شوند نمى جذب گير همه صداهاى و سر و عمومى

 هسـته  كـه  صـديقى  يـاران  اساسـى،  و زرگـب هاى نهضت در! كنيد مطالعه را
 مى،عمـو  وتـدعـ  راه از يعنـى  اول، راه از بعضـى  انـد  داده تشكيل را مركزى
 نهضـت  به شخصى و خصوصى تماسهاى راه از يعنى دوم؛ راهِ از رـبيشت ولى

 در و اصـلى  هسـته  ايـن  در كـه  است اين مهم مسأله! دوستان. اند شده جلب
 حتى و دقيق است ميسر كه آنجا تا بايد اصلى هسته اين دهنده تشكيل عناصر

 حركـت  يـك  در چگونـه  كـه  ام بـوده  نـاظر  نزديك از خود من. بود سختگير
 اغمـاضِ  و گذشت اصلى، هسته دهنده تشكيل عناصر اين يافتن در اجتماعى،

 هسـته  در عناصـرى  و شـد  مـى  اعمـال  ربـمخ و كننده اهـتب دازه،ـان از بيش
ــه اصــلى ــى رخن ــد م ــه كردن ــا ك ــه اينه ــتى ب ــوبِ راس ــرخ الى چ ــك چ  ي
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 مخـالف  نيروهاى عمالِ و خائنان بگويم خواهم نمى من حاال. بودند جنبش
 بودند جنبش چرخ الى چوبِ كه عناصرى ولى كردند، مى رخنه نهضت در

 مختصـرى  تجارب برحسب باز و تاريخى بررسى برحسب. كردند مى نفوذ
 آبديـده  عناصر از بايد جنبش اصلى هسته كه ام رسيده نتيجه اين به دارم كه

 .بيايـد  وجـود  بـه  سازنده باايمان خورِ به درد به شده زده محك شده شناخته
 مرحلـه  در اصـلى،  هسـته  عناصـر  عمـومى  مشخصات اتفاقاً! عزيز دوستان
 هرگز كه دارد اى كننده تعيين نقش است نهضت يك توسعه مرحله كه بعدى
 خـود  كـه  اندازه همان به بعدى مرحله در آنكه براى. ماند غافل آن از نبايد
 ىهـا  نقطـه  و ايـده  آن جاذب و كششدار هاى نكته آن، ارزشهاى و ايده يك
 اندازه همان به است، مؤثر عمومى نيروهاى جذب در آن، درخشنده و قوت

 عناصرِ انسانىِ عمومىِ و عملى فكرى، گروهى، فردى، مشخصات بيشتر، يا
 تأثير نهضت يك به آنها اعتماد و نيروها جلب در اصلى هسته دهنده تشكيل
 دشخـو  عـالى،  بسـيار  ايـده  يـك  كـه  نكنـيم  فكـر  نباشـيم،  خيالباف. دارد

 وجـود  بـه  براى را الزم نيروهاى تمام تواند مى كه است نيرومندى مغناطيس
 خيالبـافى  ايـن . كنـد  جـذب  و جلب و متمركز اساسى، جنبش يك آوردن
 نشان خودمان عصر در چه و تاريخ در چه تجربه، برحسب بينى واقع. است
 اصـلى،  هسـته  افـراد  مختلـف  صـفات  و روحيات خصوصيات، كه دهد مى

 اعتمـاد  نگاهداشـت  در آن از تـر  مهم و اعتماد جلب در مؤثرى اربسي عامل
 اگـر  چـون  بـزنم  مثـال  كمتـر  بدهيـد  اجـازه . اسـت  نهضت يك به ديگران
 شـما  ذهـن  كـنم  مـى  فكـر  و شود مى گرفته زيادى وقت بزنم مثال بخواهم
 نيـز  را مثالهـايى  و باشـد  آشنا تاريخى گوناگون مثالهاى با وبيش كم دوستان

 عـرض  كلـى  اصل صورت به ولى باشيد، كرده تجربه صيتانشخ زندگى در
 چشم با بايد اصلى هسته به نو عناصر دادن راه و اصلى هسته تشكيل در كنم مى
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 .كرد عمل سختگيرى و دقت با است ممكن كه آنجا تا و هوشيارى با و باز
  

 نهضت يك اصلى هسته اعضاى وظايف
 ايـن  كـار  به تا ديدم مناسب ينجاا در كنم بيان را سوم مرحله اينكه از قبل

 طـور  بـه  آنهـا  اساسـى  وظايف. بكنم اى اشاره دوم مرحله در اصلى هسته
 :از است عبارت خالصه

 حدنصـاب  آنهـا  پيوسـتن  بـا  كـه  جديـد  گروههاى و افراد وجوى جست ـ1
 .آيد دست به سوم مرحله شروع براى اجرايى و فكرى نيروهاى از الزمى

 مكـانى  واحد و محل ترين مناسب انتخاب و عشرو نقطه درباره كاوش ـ2
 .جديد ايده به بخشيدن تحقق براى اجتماعى و

 براساس جديد ايده كردن پياده به مربوط نقشه جزئيات درباره تحقيق ـ3
 .2 و 1 بندهاى

 يك از دوستان با كه اوقات گاهى كنم عرض مطلب اين توضيح در
 كـردن  پياده براى اشم نقشه گويند مى شود مى صحبت اجتماعى حركت

 دوستان اين به من. بگو ما براى را نقشه اين جزئيات چيست؟ ايده اين
 جديـد،  ايـده  كـردن  عرضـه  اولِ مرحلـه  در هركس كه كنم عرض بايد
 تطبيق و اجرا جزئيات دهنده نشان تفصيلىِ و مفصل و كامل نقشه سراغ
 تفاصـيلِ  و جزئيـات  اينكه براى است، لوح ساده باشد محيط بر ايده اين

 و خصوصـى  شـرايط  تـابع  زيـاد  مقـدار  بـه  ايـده،  يك كردن پياده نقشه
 تـابعِ  شـود؛  پيـاده  آن در اول بـار  براى بايد ايده اين كه است اى منطقه
 را اى دوره يـك  شـود  مـى  كاشـته  كـه  بذرى هر تا است فرصتى و زمان

 برگيرى و گيرى بهره دوران و او شايسته نمو و رشد دوران تا بگذراند
 اين كردنِ پياده تفصيلى نقشه ابتدا، از توانيم نمى هرگز ما. فرارسد او زا
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 محــيط در بعــد، ســال چنــدين بــراى را آن بــه بخشــيدن تحقــق و ايــده
 كسـى  اگـر . كنيم بيان شد خواهد پياده كجا دانيم نمى هنوز كه اى نشناخته
 شرايط و تر متحرك دنيا! برادر بگوييد او به گيرد مى را جزئيات اين سراغ
 در نـو  ايده يك كارِ. اى پنداشته تو كه است آن از تر متنوع زمانى و مكانى
 صحيح ترسيم قدرت تا است كلى هاى مالك و كليات كردن عرضه آغاز،
 .بدهد آن مسؤولين به خودش دست به آينده در را تفصيلى نقشه

 كنيـد  مطالعـه  را مـا  زمـان  بـه  اجتماعى نهضتهاى نزديكترين اگر شما
 هرگـز  ايـده،  اهل و كننده عرضه هاى گفته و ها نوشته مجموعه در بينيد مى

 ديـده  ايـده  آن كردن پياده به مربوط تفصيلى هاى نقشه از اثرى و اى نشانه
 از من نظر به بكند را كار اين كه متفكرى اصالً كنم مى تكرار باز. شود نمى
 و اسـت  يالبـاف خ آقـا  اين اينكه براى خواند، را اش فاتحه بايد اول همان
 بعـد  بگويـد،  را جزئيات تمام و كليات همه بنشيند تواند مى كند مى خيال
 بـا  پـرورده،  خيال عالم در كه را آقا تفصيلىِ نقشه اين آيند مى ديگران هم

 پيـاده  خودشـان  قـدرت  بـا  هـم  بعـد  و گيرنـد  مى پابوسى و بوسى دست
 !كنند مى

 كـارى  بـه  دسـت  قـبالً  بـود؛  آمـده  هامبورگ به پيش وقت چند آقايى يك
 فعاليـت  كه ام آمده اينجا به گفت .بود خورده شكست و بود زده عادى و معمولى
 بـا  آنجـا  كه است اين حقيقتش گفت نكردى؟ تمام را كار آنجا چرا گفتم. بكنم

 و كـرديم  پيـدا  اخـتالف  و نرفت پيش كارمان و كنيم كار نتوانستيم همكارانمان
 فكـر  بـه  من هيچ، گفت بكنى؟ خواهى مى كار چه اينجا حاال گفتم. آمديم اينجا
. كـنم  ايجـاد  را تربيتـى  واحـد  فـالن  و كنم پيدا مناسبى زمينه يك كه هستم اين
 چقـدر  خودتـان  كنيـد  ايجـاد  خواهيد مى شما كه تربيتى واحد اين خوب گفتم

 خيلـى  دهنـده  ايده و» اورگانيزاتور «من! فالنى گفت بكنيد؟ كار برايش حاضريد
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 تمـام  بـا  دارم، عـالى  پختـه  هـاى  ايـده  من. نيستم عمل مرد ولى تمهس خوبى
 مـا ! بيامرزد را پدرتو خدا گفتم! كنيد اجرا شما دهم، مى شما دست به تفاصيل

 بـه  نـداريم  احتياجى ديگر و ديديم خيلى خودمان زمان در بخشها ايده اين از
 آقـاى  يـك  آيـد  مـى  يـادم  بـاز . خـداحافظ  بيفزاييم؛ آنها شماره به يكى اينكه

 ايـن . بـود  رفتـه  آمريكا به جديدى كار يك براى واحدى، ايجاد براى ديگرى
 خــوب هــم انگليســى قــرار از و بــود نمانــده آمريكــا در هــم مــاه ســه آقــا
 در عزيمـت،  هنگـام . بـود  برگشـته  بعد دانست، مى اى كلمه چند دانست، نمى

 كـه  شـما  گفتم او به. ديدم را ايشان هم برگشتن در. ديدم را ايشان هامبورگ
 بگـو ! المـال  بيت از هم آن و كرديد خرج پول همه اين! كرديد؟ كار چه رفتيد
 كـادر  كـردم؛  كـار  خيلـى  من آقا گفت! كرديد؟ كار چه مسافرت اين در ببينم
 پانصـد  و هـزار  دانشجويان، اتحاديه از گفت كجا؟ از گفتم. كردم آورى جمع
 مسـافرت  ايـن  ديگـر  گيريـد؛ ب توانسـتيد  مـى  هـم  نامه با گفتم. گرفتم آدرس
 بـه  مربوط كه هم را چيز فالن براين، عالوه. بله گفت! خواست نمى را پرخرج
 ايـران  از هـم  را ايـن  گفتم. كردم منتشر نيز را بيانيه فالن و هست حادثه فالن
 تفاصـيلِ  ام، برگشته كه  حاال براين، عالوه! آقا نه گفت. دهى انجام توانستى مى

 مـن  از بعـد  كـه  طورى به ام آورده كاغذ روى را آمريكا مامت به مربوط فعاليت
 شـروع  زود اسـت،  صـاف  كامالً راهش ديگر برود آنجا به بخواهد فردى هر
 بـازى  حقـه  حـرفش  اين در اما بود باز حقه نبود؛ كودن آدم اين. كار به كند مى
 زبـان  ندانسـتن  بـا  كـه  اسـت  نابغه قدر آن كه بود آمده باورش واقعاً. كرد نمى

 و كـار  نقشـه  شـهر،  سه به مسافرت با فقط و رفته آمريكا به ماه سه انگليسى،
 ديگـر  كـه  كـرده  تنظيم چنان جزئياتش تمام با را وسيع ميدان يك در فعاليت
 بـه  دسـت  و بـرود  آنجا به بايد فقط و است خوردن آب مثل بعدى نفر براى
 و ايــده طــرح موقــع در مــا كــه وقــت آن بــر و آنكــه بــر واى. شــود كــار
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 هسته متشكل گروه كار كار، اين. باشيم داشته انتظارى چنين اول مرحله در
 ــ  علمـى  جمعـى  دسـته  تـالش  بـا  دوم مرحلـه  در كه است نهضت اصلى

 مكـان  و زمـان  شرايط شناخت براى بينى واقع و هوشيارى با همراه تحقيقى
 اجـرا  در شـروع  نقطه براى را منطقه مناسبترين و كنند سعى خودشان عصر

 كـه  را اجرايـى  مرحلـه  بايـد  هـا  همان يعنى. كنند انتخاب بخشيدن تحقق و
 مهـم  خـواص  از. كنند تنظيم را اجرايى نقشه و كنند پيدا است سوم مرحله
 كـه  اسـت  گفتـارى  و قلمى فكرى، هاى اصطكاك و برخوردها دوم، مرحله
. شـوم  مـى  رد و گـويم  مى اشاره به هم باز. است وقتگير راستى به هم گاهى

 در كـه  بيننـد  مـى  كننـد  مطالعه را عصرجديد هاى نهضت تاريخ دوستان گرا
 همكـاران  و ايده كننده عرضه نيروى از توجهى قابل مقدار دوم، مرحله اين
 و گفتـارى  بيـانى،  هـاى  درگيرى قلمى، هاى درگيرى صرف اصلى هسته در

 بـه . اسـت  شـده  مخـالف  نيروهـاى  ايادى با يا مخالفين و ديگران با فكرى
 ايـن  بايـد  عـادى  طـور  بـه  دوم مرحله در نهضت اصلىِ هسته جهت ينهم

 قلمـى  فكرى، هاى اصطكاك اين براى الزم نيروى تا كند بينى پيش را مطلب
 .گيرد صورت مناسب گذارى سرمايه و شود بينى پيش گفتارى و

  
 نو ايده به بخشيدن تحقق: سوم مرحله
 پيگيـر  فعاليت و كار هب شروع و اجرا و عمل به ورود مرحله سوم مرحله
 تـرين  مناسـب  از كـار  ايـن  آغـاز . اسـت  ايده اين به بخشيدن تحقق براى
 ايـن . اسـت  شـده  معين كار شروع براى قبل مرحله در كه است اى منطقه
 بـا  هـم  باز. است نهضت يك حساس و خطرناك بسيار مراحل از مرحله
 ايـن  در كـه  اسـت  ايـن  من نظر تجارب، و تاريخى هاى بررسى به توجه

 :بشود تنظيم زير اصول به توجه با نهضت كنندگان شروع كار بايد مرحله،
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 بـا  توأم تشكيالتى پيوستگى و حدنصاب به نيروها و افراد رسيدن ـ1 
 تشكيالتى انضباط
 توجـه  قابـل  و ذكـر  قابـل  تعداد، و حيثيتى فكرى، نظر از كه را گروههايى

 جمـع  هم دور ايدئولوژى يك حتى و ايده يك پيرامون كه شناسم مى بودند
 تشـكيالتى، . بـود  خودمـانى  و ديمـى  شـدن،  جمـع  هـم  دور اين اما شدند

 ايـن  از يكـى  در كـه  فـردى  از. نبـود  تشـكيالتى  انضباط با توأم و سازمانى
 همـين  در و موقـع  همـين  در چـرا  شما كه كردم سؤال كرد مى كار گروهها
 و نپرداختيـد  ايتـان نيروه بـه  دادن سـامان  و سـر  به هايتان، تالش از مرحله
 اگـر  ترسـيديم  مـا  «:گفـت  گفت؟ چه دانيد مى نداشتيد؟ تشكيالتى انضباط
 گفتـيم . دربگيـرد  دعوا سرمقامها بر بزنيم، كارها اين به دست حاال بخواهيم

 كـم  كـم  تـا  بكنيم كار رفاقتى صورت به شود مى كه آنجا تا فعالً كه بهتر چه
 او بـه » .كنـيم  تصفيه را ها سابح موقع آن رسد مى گرفتن مقام نوبت وقتى
 دررفتيد؟ ميدان از و خورديد شكست طور اين چرا دانيد مى! من رفيق گفتم
 دوسـتان، . شـود  نمـى  دوال دوال سـوارى  شـتر  دانسـتيد  نمى شما اينكه براى

 كـه  دوسـتان  شـما . خواهـد  مـى  تشـكيالت  و انضباط ها، قدرت با درگيرى
 از بياييـد  هستيد، مسلكى هر اهل د،هستي من هموطنان از و ايران از عموماً
 تشـكيالتى  انضـباط  و تشـكيالت  مهـم  اصل برابر در مسلكى درويش اين

 نقـش  بـه  اعتنـايى  بـى  چاله اين در پايمان كار، آغاز همان از. برداريم دست
 چـوب  بايـد  قـدر  چـه . نـرود  تشـكيالتى  انضباط و تشكيالت مؤثر و فعال
 برود؟ هدر نيروهايمان از قدر چه بخوريم؟ را مطلب اين به اعتنايى بى

 و عملى رشدِ از پس مرحله، اين آغاز كه است اين اول اصل بنابراين،
 حد در تشكيالتى انضباط با توأم و اصلى هسته در تشكيالتى كارِ فكرى،
 .باشد نصاب
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 رهبرى كافى كادر داشتن ـ2
 مپيـا  ايـن  كننـد  تربيت سوم مرحله در را رهبران خواهند مى كه كسانى به

. اسـت  خطرنـاكى  مرحلـه  سـوم  مرحلـه ! دوستان كه فرستم مى را تجربى
 هـاى  قـدرت  بـا  عملـى  درگيـرى  مرحلـه  كـه  سوم، مرحله به زدن دست

 نهضـت  يـك  سرمايه با قمار ورزيده، رهبرى داشتن بدون است، مخالف
 نقطـه  يك در عملى شروع يعنى سوم؛ مرحله به زدن دست از قبل. است
 .بود رهبرى اليق كادر واجد بايد ه،ايد يك كردن پياده براى

 شونده درگير نيروهاى رسيدن حدنصاب به ـ3
 ،»مـرد  دشـت  يـك  چـه  جنگـى  مـرد  يك چه «كه است درست! دوستان
 متشـكل،  ايـده  يك به مؤمن هسته يك يا باايمان فرد يك كه است درست
 در. بـود  بـين  واقع حدودى تا بايد ها اصطكاك در ولى است ارزنده خيلى
 از فرمـولى  و كنـد  مـى  بيـان  لطيـف  چه قرآن شد تالوت امشب كه آياتى

 و عملـى  اصـطكاك  بـراى  كتـاب  و حسـاب  بـودنِ  كـار  در و حدنصاب
 هـاى  دوره از يكـى  در! دهـد  مـى  بدست اسالم نهضت دوران در درگيرى
 هـم  بـه  گـروهِ  كـه  بود اين عملى درگيرى براى حدنصاب اسالم، نهضت
 شـوند؛  درگيـر  خودشـان  نيـروى  برابـر  ده با بايد مؤمن مسلمانانِ پيوسته
 اينها بود، نفر دويست مخالف گروه و بود نفر بيست اينها گروه اگر يعنى
 ايـن  ديگـر،  مرحلـه  در. شـوند  درگير نفر دويست آن با نفرى بيست بايد

 ضـرورتِ  و لـزوم  بـراى  حدنصاب و آمد جديد قانون و شد نقض قانون
 مسـلمانان  از گروه يك بر شرايط نآ در. يافت تقليل برابر دو به درگيرى
 چـرا؟ . شوند درگير داشت نيرو آنها برابر دو كه گروهى با بود الزم مؤمن
 كرده فرق مرحله دو اين در درگيرى و مبارزه اجتماعىِ شرايط اينكه براى
 ايـن  بـه  را مطلب. داد خواهم توضيح پنجم مرحله در را تفاوت اين. بود
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 درگيـرى  بـراى  اسـالم  نهضت در كنيد ظهمالح كه كردم نقل اينجا جهت
 يـك  داريـم،  كامـل  ايمـان  كـه  ما اينكه صرف به! هست كتاب و حساب
 بـه  بنـابراين  داريم، هم تشكيالت و انضباط هستيم، باايمان و مؤمن گروه
 .نيست كافى رويم، مى ميدان

 نهضت مسائل حل ـ4
ـ  پيـروزى  صـورت  در كـه  اسـت  مسـائلى  حـل  بـراى  آمادگى چهارم، اصل  اي

 يـك  در معمـوالً  كـنم  مى گمان! كنيد توجه. آمد خواهد پيش احتمالى شكست
 شكسـت  احتمـال . نيسـت  ميسـر  قطعـى  پيـروزى  بينى پيش اجتماعى درگيرى
 دسـت  از قبـل  بايد شونده درگير گروههاى. هست هم پيروزى احتمال هست،
 داشـته  نقشـه  احتمـالى  آينده دو هر و صورت دو هر براى درگيرى اين به زدن

 فكـرى  ولـو  باشـند  كرده فكرى پيشامدها براى يعنى كلى، نقشه يك ولو باشند،
 يكـى  و پيروزى فرض بر يكى باشد؛ تطبيق و تفصيل قابل موقع آن در كه كلى
 اخيـر،  هـاى  دوره نامتشكل و دِيمى نيمه مبارزات از يكى در. شكست فرض بر
 گفـتم  داشـت  رارقـ ( رهبـرى  نه )گروه فرماندهى كادر در كه كسانى از يكى به
 داريـد؟  هـم  تـاكتيكى . بلـه : گفت درگيريد؟ مخالفى نيروى يك با اآلن شما! آقا

 اينكـه  حالت يك: داريم قرار حالت سه برابر در اآلن ما خوب، گفتم. بله: گفت
 حالـت  ايـن  براى شما دانم مى. بكشد طول شكل همين به مدتى تا درگيرى اين
 ايـد،  كـرده  انتخـاب  هـايى  تاكتيـك  داريد، ىمشاورين داريد، افرادى هستيد، آماده
 جـور  ايـن  وضـع  كه هميشه ولى. معقول خوب، بسيار. ايد اندوخته هايى تجربه
 پيـروزى  فـرض  يكـى : اسـت  پـيش  در هـم  ديگر فرض دو! كند نمى پيدا ادامه
. قـاطع  ضـربت  و شكست فرض هم يكى حريف، دركردن به ميدان از و نهايى
 فكـر  واقـع  بـه  گفـت  بـود،  باانصافى آدمى ايد؟ كرده كار چه فرض دو اين براى

 بايـد  مبـارز  نهضتِ يك رهبرى كادر .گويند نمى مبارزه را اين گفتم .ايم نكرده اساسى
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 فكـر  شكسـت،  يـا  پيـروزى  بـا  احتمـالى  برخورد براى درگيرى هر از پس
 مرحلـه  ايـن  در كـه  بـزرگ  خطر يك. باشد كرده كافى بينى پيش و اساسى
 .»زودگـذر  تاريخى هاى فرصت «نام به است چيزى كند مى تهديد را نهضتها
 كـار  ايـن  چـرا  «كـه  پرسـش  اين برابر در مختلف كنندگان استدالل از مكرر

 پـيش  در زودگذرى تاريخى فرصت چون «:كه ام شنيده» كرديد؟ را احمقانه
 بعـداً  كـه  همـانطور ! دوسـتان » .شديم مى درگير بايد ما و نبود عالجى بود،
 در. نيسـتيم  تـاريخى  هـاى  فرصـت  منكر وجه هيچ به ما كرد، خواهيم اشاره
 وبـيش  كـم  نهضـت  يـك  براى را عمل راه تاريخى حوادث از بعضى اينكه

 همـين  از اخيـر  قرن نهضتهاى از بعضى اتفاقاً. نيست شكى كند مى هموارتر
 استفاده منطقه يك در قدرت گرفتن دست در و فعال شروع براى ها فرصت
 تـاريخى  هـاى  فرصـت  برابـر  در كه رهبرى گروه آن من نظر هب اما. اند كرده

 كنـد  مـى  تحريم جا همه در كه را اجتماعى فرار و شمرد نمى الزم را محاسبه
 اليقـى  رهبـرى  گـروه  كنـد،  مـى  تجـويز  تاريخى هاى فرصت با برخورد در

 پـايين  آسـمان  از رهبـر  برايمـان  كـه  شـده  مطرح مسأله اين معموالً. نيست
 و رهبـرى  شـود؛  نمـى  رهبر كسى هم كتابخانه در و مدرسه در اندازند، نمى

 بـاالخره  پـس  شود، مى آدمى نصيب عمل ميدان در رهبرى فنون به آشنايى
 بايـد  اينجـا  در. بيايد دست به رهبرى قدرت تا زد عمل دست به جايى بايد

 كليـدِ  يـك  مشكل اين حل براى ما امروز زمان تا گذشته تاريخ كنم عرض
 خـودش  قـدرت  و ارزش هم امروز اـت كه كليدى است؛ دهدا دست به حل
 در خواسـت  نهضـتى  آنكـه  از پـس  كه است اين آن و است كرده حفظ را

 رضـعـ  كـه  اصولى رفتنـگ نظر در با دـباي ودـش كار به دست سوم مرحله
 نيروهـاى  يعنـى  بزنـد؛  دست آزمايشى برخوردهاى و ها اصطكاك به ردمـك

 نيروهـاى  از كوچـك  جنـاح  يـك  وسيله به حساس جاى يك در را مخالف
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 است ممكن. دهند مى نشان العملى عكس چه ببيند تا بدهد» قلقلك «خودش
 ولـى  بشوند، نابود كلى به و گرفتار ضربتى گروهِ اين ،»دادن قلقلك «اين در

 قربانيـانى  چنين بايد مخالف، هاى قدرت با اصطكاك در شدن آزموده براى
 طـورى  را ضـربتى  گـروه  ايـن  كه است اين رد رهبرى كادر هوشيارى. داد

 سـرمايه  آن تمـام  افتـادن  دام بـه  به منجر آنها افتادن دام به كه، كند انتخاب
 در ــ  سرايا و غزوات ـ» غزوه «و» سريه «كلمه با دوستان اگر. نشود نهضت
 غـزوه  كـه  نويسـند  مى طور اين ها كتاب در معموالً باشند، آشنا اسالم تاريخ
 آن در هـم  پيغمبر كه مخالفين با مسلمانان جنگىِ اصطكاك از است عبارت
 مسـلمانان  جنگى هاى اصطكاك از است عبارت سريه و است داشته حضور

 عربـى  لغت نظر از كه است اين حقيقت. پيغمبر فرماندهى بدون مخالفين و
 غزوه و سريه كلمه دو اين پيغمبر از قبل حتماً. نيست اين سريه اصلى معنى
 آزمايشـى  ضـربتى  گروههاى از بود عبارت سريه. است بوده بىعر زبان در
 خـودش  عصـر  مخـالف  نيروهـاى  بـا  مسـلح  درگيرى دوران در پيغمبر كه
 يا و دارد نيرو قدر چه حريف ببيند تا فرستاد مى مخالف نيروى يك سمت به
 هـاى  آمادگى عمل، اين با خواست مى ضمناً. دهد مى نشان العملى عكس چه

 يا نيرو يك فرستادن با )ص(محمد يعنى. بكند آزمايش را خودش نيروهاى
 خـود  يكـى  آزمـود،  مى را حريف يكى: داد مى انجام عمل دو ضربتى گروهِ

 هنـوز  مـا  عصـر  در تاكتيـك  ايـن  كنم مى فكر. كرد مى آزمايش را مسلمانان
 عملى هاى اصطكاك و برخوردها. است كرده حفظ را خودش فراوان ارزش

 برخوردهاى ميدان در يا سياسى برخورد هاى ميدان در آزمايشى و غيرقاطع
 يـافتن،  در را رهبـرى  كادر تواند مى ـ باشد رسيده فرا آن نوبت اگر ـ مسلح

 .كند ورزيده كافى هاى آگاهى و ها شناسايى
 دارم آگـاهى  وبـيش  كم آنها سرگذشت تاريخ از كه نهضتهايى بررسى در باز
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 از يكى: كنم عرض را نكته اين. است شده ديده اين عكس درست گاهى
 همواره نهضت كه است اين برد كار به بايد مرحله اين در كه هايى تاكتيك

 از مخـالف  نيروهـاى  كه كند سعى و كند زياد را خودش نيروى باطنْ در
 همـواره  و نياورنـد  دسـت  بـه  دقيقـى  آگـاهى  نهضت، نيروى افزايش اين

 از يكـى  ايـن . شناسـند ب هسـت  آنچـه  از كمتـر  را كننده نهضت نيروهاى
 در اخيـر  قرون اين در كه هايى نهضت از برخى بررسى در. هاست تاكتيك
 مطالعـه  و آگـاهم  آنهـا  سرگذشت از وبيش كم من و داده رخ سوم دنياى
 فرصتى از رهبرى كادر يعنى. شود مى ديده اين عكس درست گاه ام، كرده

 بـه  متكـى  نـدِ ت صـحنه  يـك  آوردن وجـود  به با و كند مى استفاده مناسب
 نشـان  حريـف  بـه  خـودش  از كاذب قدرتى و نيرو احساسات، و هيجان

 تـر  مصـمم  نهضـت  اين درآوردن زانو به زودتر براى را حريف و دهد مى
 هـايى  جنـبش  در ها نكته اين به توجه كنم مى فكر جهت، همين به. كند مى
 ارزش آيـد،  مـى  وجـود  بـه  شماها خود رهبرى و همت با پس اين از كه
 بـراى  قـاطع  تـالش  شـروع  سـوم،  مرحله حال هر به. باشد داشته وانفرا

 نهضـت  نصـيب  موفقيت اگر. است خارج در ايده يك به بخشيدن تحقق
 . گذارد قدم چهارم مرحله به بايد نهضت بشود
  

 نهضت يابى قدرت و استقرار: چهارم مرحله
 نگرفت دست در و شروع منطقه در استقرار از است عبارت چهارم مرحله
 را زيـر  اساسـى  كارهـاى  نهضـت  چهارم، مرحله در. منطقه آن در قدرت
 :دارد برعهده

 از كـه  طـورى  اسـت،  يافتـه  تسـلط  آن بـر  كه اى منطقه بر كامل استيالى ـ الف
 يـافتن،  قدرت از پس نهضتها از بعضى .نباشد بيمناك مخالف داخلى هاى جناح خطر
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 كنند نمى توجهى لوبمغ شده سركوب مخالفِ داخلىِ هاى جناح خطر به
 كنند صرف كافى نيروى ها، جناح اين از محيط تصفيه براى آنكه از قبل و
 و كـار  اثنـاى  در خطر، اين از غفلت با و زنند مى دست بعدى كارهاى به

 موفـق  داخلـىِ  مخـالفِ  هـاىِ  جناح قدرت، گرفتن دست در از پس حتى
 .درآورند زانو به دوباره را نهضت شوند مى
 و مخـالف  خـارجى  هـاى  قـدرت  با مقابله براى كافى قدرت كسب ـ ب

 .است آمده وجود به نهضت براساس كه نوبنيادى جامعه و نهضت از دفاع
 بـراى  كـه  اى جامعـه  سـاختن  براى اثباتى كارهاى در سازندگى به شروع ـ ج

 هـاى  بررسـى  برحسـب  بـاز  مرحلـه  ايـن  در! دوستان. كوشيديم مى آن تحقق
 در اينكـه  آن و اسـت  الزم نكتـه  يـك  بـه  توجـه  جربه،ت وبيش كم و تاريخى
 اينكـه . كنـد  تغييـر  رهبـرى  كـادر  سازنده جناح در بايد گاهى چهارم، مرحله
 تـا  باشـند  داشـته  اصـرار  اند، كرده شروع را نهضتى اول، از كه كسانى رهبران،

. اسـت  نهضـت  يك خطرهاى از بمانند، باقى رهبرى مقام در همچنان اند زنده
 محاسـبات  حتى و روحيه ها، بررسى مطالعات، سلسله يك به گىسازند چون

 تفـاوت  قبلى مراحل در كار طرز با سبكش و اسلوبش غالباً كه دارد احتياج
 كسـانى  اسـت  خـوب  آينده، هاى نهضت سازندگىِ مرحله در بنابراين. دارد
 انـد  هداشـت  عهده به مرحله اين تا را نهضت يك رهبرى و شروع زحمتِ كه

 ايجـاب  نهضت صالح ىراست به اگر كه باشند كرده آماده قبل از ار خودشان
ـ  در تـرى  شايسـته  گروه به را سازنده رهبرىِ كند، مى . بسـپارند  مرحلـه  ناي

 تاكنون كه. قدرتهاست سر بر جنگ همين اتفاقاً مرحله اين در اساسى خطر
 خطـر  ايـن  از كـه  شناسـم  نمـى  را نهضـتى  ـ دارم خاطر به اآلن كه آنجا تا ـ

 سـالمت  بـه  خطرهـا  ايـن  از پيـروز  نهضـتهاى  منتهـا  باشـد،  مانـده  مصون
ــته ــد جس ــه. ان ــت وظيف ــاى نهض ــى ه ــى و مل ــه در ميهن ــارم مرحل  چه

 

www.takbook.com



 91 سه گونه اسالم  

 

 بـه  متكـى  هـاى  نهضـت  امـا  ندارنـد،  پنجمـى  مرحلـه  يعنى يابد مى پايان
 .دارند هم پنجمى مرحله جهانى ايدئولوژى و ايدئولوژى

  
 ديگر جوامع به ايدئولوژى گسترش: پنجم مرحله
 از هـم  را ديگران بايد كه رسد مى اين به نوبت چهارم، مرحله طى از پس
ــد ــر و بن ــاخت آزاد زنجي ــه. س ــانى ب ــه كس ــه ك ــترش ب ــتهاى گس  نهض

 و ايـد  سـاخته  را خودتـان  جامعـه  شـما  كـه  گيرند مى خرده ايدئولوژيكى
 مـرز  بـه  و نماييـد  مـى  دخالت ديگر جوامع كار در چرا ديگر ايد، پرداخته
 از پـس  ايـدئولوژيك  نهضـت  يك! آقا گفت بايد كنيد، مى تجاوز ديگران

 معنـا،  يـك  بـه . نيست يافته پايان كارش نمونه، جامعه يك آمدن وجود به
 بـراى  تـالش  ايـدئولوژى،  ايـن  گسـترش  براى تالش. است كار اول تازه

 بـه  بخشـيدن  تحقـق  براى تالش جامعه، اين به ديگر هاى جامعه پيوستن
 .است جهانى ايدئولوژى اساسى وظايف از ديگر، جوامع رد ايده اين

 :كنم مى يادآورى را نكات اين مرحله اين در! دوستان
 شود مى فكر گاهى: كار اين براى سيستم بهترين انتخاب براى كوشش ـ1
 اسـت  يكنواخـت  معمـوالً  نهضـت  يـك  گسـترش  و توسـعه  سيسـتم  كه

 مرحلـه،  ايـن  در مطالعه، انشاي دقيق مسائل از. نيست طور اين كه درحالى
 سيسـتم  گـاهى . اسـت  مكـان  و زمـان  شـرايط  با متناسب سيستم انتخاب
 تـا  اسـت  داخلـى  نهضت يك به كمك محيط، و منطقه يك براى مناسب
 را داخلـى  مخـالفين  خـودش  قدرت با برخيزد، كند، رشد داخل از بتواند

 ايـن  تمصلح مناطق از بعضى در. بيايد كار سر نهايت در و كند سركوب
 قـدرت  بايـد  منـاطق  بعضـى  در. نيسـت  طور اين مناطق بعضى در. است

ــه را مخــالفى ــه در ك ــر ديگــر جامع ــار ســر ب ــد اســت ك  را راه و بكوب
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 بـراى  تـوان  نمـى  بنابراين. بكند هموار داخلى نهضت رسيدن ثمر به براى
 حتـى . نوشـت  يكسـانى  فرمـول  جهانى سازنده ايدئولوژيكى هاى نهضت
 صـورت  به كار، سرِ بر مخالفِ قدرتِ كردنِ خراب ناي است ممكن گاهى
 باشد؛ سرزمين اين به نو ايدئولوژيكى جامعه طرف از تهاجمى جنگ يك

 بلكـه  نيست جامعه آن ملت و توده متوجه حقيقت در كه تهاجمى جنگى
 كـه  كسـانى . اسـت  كـار  سـر  بـر  جامعـه  آن در كـه  اسـت  قدرتى متوجه

 بررسـى  را اسـالم  در صـلح  و گجنـ  جهاد، اسالم، هاى جنگ خواهند مى
 .بكنند خاصى توجه نكته اين به بايد مخصوصاً كنند،

 اثنـاى  در و ـ آيد مى پيش دوره اين در كه اجتماعى مشكالت از يكى ـ2
 عصـر  در و دهـم  مـى  توضـيح  پـنجم  مرحلـه  در كـه  كردم عرض سخن

 تـوانيم  مـى  را مشـكل  ايـن  بـه  ابتال ايدئولوژيكى هاى جامعه در خودمان،
 و گذشـت  و زحمـت  و رنـج  بـا  كـه  اى جامعـه  در كه است اين ـ يابيمب

 و كنـد  خالص را خود شود مى موفق ساله صد گاه و ساله دهها فداكارىِ
 در گـاهى  بسـازد،  خـودش  بـراى  جديـدى  زنـدگى  ايدئولوژى، سايه در

 تـالش  سـال  صـد  مـا  كه گيرد مى نضج فكر اين توده، سطح در و جامعه
 را ديگـران  بـارِ  ايد آمده اينكه. كنيم زندگى واهيمخ مى ديگر حاال كرديم،

 دست كه هايى جامعه در گر سلطه نيروهاى با حتى و بگذاريد ما دوش بر
 بشـويم،  درگيـر  و نمـاييم  برخورد مسلحانه صورت به اند، زده نهضت به

 نتيجه در و بيندازيم كار از را مخالف قدرت آن و نيرو آن تا بدهيم كشته
 .ماست از زيادى توقع ديگر اين بماند، پا سر جامعه آن در بتواند نهضت

 مكـرر  سـابقه  جوامـع  ايـن  افـراد  از وسـيعى  قشـر  در روحيـه  اين پيدايش
 اسـالم  اساس اينكه با مسلمانان ميان در و اسالمى جامعه در حتى و دارد تاريخى

 جاويـد  زنـدگى  در پاداش و آخرت ثواب به دادن توجه و خدا به مردم دعوت بر
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 در گويـد  مـى  هـا  مسلمان به انفال سوره آيات در اينكه. بود شده پيدا د،بو
 نيـروى  برابـر  ده بـا  حتـى  كه بوديم كرده موظف را شما گذشته دوره آن

 و ايد شده ضعف دچار كه كنيم مى احساس حاال اما شويد درگير خودتان
 بـه  شـويد،  درگيـر  نيروهايتـان  برابر دو با كه دهيم مى وظيفه شما به فقط

 اى دوره آن در بعـد،  دوره آن در كـه  است نكته اين به ناظر قوى احتمال
 آن بـه  و كنـد  محقـق  را اسالمى جامعه بود گرفته تصميم )ص(محمد كه

 مسـلمان  تـازه  كـه  آنهايى خصوص به عمومى هاى مسلمان بدهد، واقعيت
 جديد سيستم پرتو در بهتر زندگى يك خواستار همه از پيش بودند، شده

 تحريك براى و نبودند مجدد نبرد آماده خيلى ولى بودند مند عالقه بودند؛
 بينـى  واقـع  بـا  قـرآن  بـاز . بود الزم فراوانى نيروى مبارزه، و جنگ به آنها
 مسـلح  برخورد كردنِ قلمداد وظيفه در اجتماعى محاسبه اآلن كه گويد مى
» ده برابـر  در يـك  «فرمـول  بگوييم كه كند مى ايجاب مخالف، نيروهاى با

 .است مطرح» دو برابر در يك «فرمول بعد به اين از و گذشت اش دوره
 عبـارت  نهضـت  يـك  اساسى مراحل: كنم خالصه را عرايضم مجموع

 ايـن  بـه  مؤمن هسته پيدايش و گروه يا فرد وسيله به ايده پيدايش از است
 شـد  عرض آنچه طبق بر را ها زمينه هسته، اين. گفتيم كه راههايى از ايده
 نيروهـاى  بـا  عملـى  درگيرى سوم مرحله. كند مى فراهم بعد مرحله براى

 منطقـه  عنـوان  بـه  كه است اى منطقه يك در ايده كردن پياده براى مخالف
 نيروهـاى  از منطقـه  آن تصـفيه  چهـارم  مرحلـه  در. شـده  انتخـاب  شروع
 بـا  مواجهـه  براى كافى هاى قدرت يافتن داخلى، خورده شكست مخالفِ
 براســاس جامعــه ســازندگى و خــارجى خــالفِم تهــاجمى هــاى قــدرت

ــدئولوژى ــد اي ــت جدي ــه. اس ــنجم مرحل ــه پ ــتهاى مخصــوص ك  نهض
 نبايـد  مرحلـه  آن بـه  هرگـز  ميهنى و ملى نهضتهاى و است ايدئولوژيكى
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 بـراى  كوشش نيست، آنها سير خط در و ندارند اى وظيفه يعنى بينديشند،
 توانسـتم  كـه  گذشـته  صحبت برخالف. است ديگر هاى جامعه كردن آزاد

 ايجـاب  امشـب  بحـث  كنم خالصه ساعت نيم در دوستان، با را عرايضم
 سـخن  دوسـتان  بـا  دقيقـه  پنجـاه  بـه  نزديك فشردگى، همه با كه كرد مى

 همـه  بـر  و كـنم  عذرخواهى قبالً آمد، درد به سرشان دوستان اگر. بگويم
 .فرستم مى درود و سالم شما
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