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منطق تئوریك عالمه مطهری برای تحلیل 
جامعه پساانقالبی ایران 

مهدی جمشيدی1
چکيده 

در اين مقاله تاش می شود تا تعليقه و شرحي بر منطق تئوريك عامه شهيد آيت اهلل 
مرتضی مطهری )رحمه اهلل عليه( درباره چالش ها و تنگناهای شش گانه فراروی انقاب 
اسامی عرضه گردد. در مقام توضيح بايد گفت كه آيت اهلل شهيد به سبب آنكه از يك سو، 
يكی از كليدی ترين نظريه پردازان انقاب اسامی به ش��مار می آمدند و از سوی ديگر، 
احساس می كردند كه گفتمان های سياسی رقيب و معارض به دنبال استحاله و مصادره 
به مطلوب نمودن نهضت اسامی هستند، بر آن ش��دند كه در شهريورماه سال 1357 
رساله ای را با عنوان »بررسی اجمالی نهضت های اسامی در صد ساله اخير« در زمينه 
پيشينه تاريخی، ماهيت، اهداف، رهبری و آفت های اين نهضت بنگارند تا افكار عمومی 
در تشخيص حق از باطل دچار لغزش و انحراف نشوند و در نتيجه، نهضت از مسير و مدار 
اصلی خود خارج نشود. يكی از بخش های پايانی اين رساله، »آفات نهضت« نام گرفته كه 
در آن، عامه مطهری به صورت فشرده و موجز، به شش آفتی پرداخته است كه نهضت را 

1. نويسنده و كارشناس ارشد جامعه شناسي انقاب اسامي از دانشگاه شاهد 
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در دو مرحله پيش و پس از پيروزی )يا انقاب( تهديد می كند. آفات يادشده عبارت اند از: 
»نفوذ انديشه های بيگانه«، »تجددگرايی افراطی«، »ناتمام گذاشتن نهضت«، »رخنه 
فرصت طلبان«، »ابهام طرح های آينده« و »تغيير يافتن انگيزه ها و نيات«. ايشان در دوره 
پس از وقوع انقاب اسامی در پاسخ به پرسش��ی درباره شرايط الزم برای تداوم يافتن 
انقاب، به موارد مندرج در همين اثر ارجاع می دهند و تأكيد می كنند كه آفات شش گانه، 
بقا و حيات انقاب را به ورطه مخاطره افكنده و تهديد می كنند. بنابراين، می توان گفت 
كه نظريه ايشان در مقطع پس از پيروزی انقاب نيز از »قدرت تبيين كنندگی« برخوردار 

است و موقعيت اجتماعی نوپديد را نيز پوشش نظری می دهد. 
كليد واژه ها: ايدئولوژی اسامی، انقاب اس��امی، نهضت اجتماعی، جامعه اسامی، 
تجددگرايی، جامعه پساانقابی، تحليل اجتماعی، كنشگر، ساختار اجتماعی، ذهنيت، 

التقاط. 

مقدمه 
الف. بيان مسئله 

حضرت آيت اهلل عامه ش��هيد مرتضی مطهری )رحمه اهلل علي��ه( از دو جهت در روند 
نهضت اسامی مردم ايران كه به پيروزی انقاب اسامی1 در سال 1357 انجاميد، نقش 
خاص ايفا نمود؛ يكی از اين جهت كه ايشان در جايگاه نظريه پردازی2 و توليد فكر دينی 
قرار گرفت و توانست هم بسياری از كنشگران سياس��ی اين نهضت را از فروغلتيدن در 
انديشه های ماركسيستی3 و الحادی و التقاطی بازدارد و هم به اشكاالت و شبهات نظری 
ساخته و پرداخته شده از سوی فعاالن گفتمان ماركسيستی و التقاطی پاسخ متقن گويد؛ 
ديگر اينكه ايشان از جهت تصميم سازی سياسی كان4 و راهبردی،5 در مرتبه پس از امام 
خمينی )رضوان اهلل تعالی عليه( قرار داشت؛ چراكه امام، اعتمادی وصف ناپذير و بی نظير 
نسبت به ايشان داشت. به س��بب همين منزلت تئوريك6 و موقعيت سياسی،7 می بايد 
آرا و نظريات ايشان را با حساس��يت و دقت وافری مطالعه كرد و اعتنا و اتكايی درخور، 

1. Islamic Revolution
2. Theorizing
3. Marxist
4. Macro
5. Strategic
6. Theoretical
7. political
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نسبت به آنها روا داشت و البته اين سخن، منحصر به نگارنده سطور پيش رو نيست؛ بلكه 
پاره ای از برجسته ترين و عالی ترين متفكران اسامی معاصر نيز بدان اذعان داشته اند. در 
چهارچوب چنين تلقی و نگرشی نسبت به شخصيت و آثار عامه مطهری، در اين مقاله 
تاش می شود تا تعليقه و شرحي بر نظريه ايشان درباره چالش ها و تنگناهای شش گانه 
فراروی انقاب اسامی فراهم آيد و عرضه گردد. در مقام توضيح بايد گفت كه آيت اهلل 
شهيد به سبب آنكه از يك سو، يكی از كليدی ترين نظريه پردازان انقاب اسامی به شمار 
می آمدند و از سوی ديگر، احساس می كردند كه گفتمان های سياسی رقيب و معارض 
به دنبال اس��تحاله و مصادره به مطلوب نمودن نهضت اسامی هستند، بر آن شدند كه 
رساله ای را در زمينه پيش��ينه تاريخی، ماهيت، اهداف، رهبری و آفت های اين نهضت 
بنگارند تا افكار عمومی در تشخيص حق از باطل دچار لغزش و انحراف نشوند و در نتيجه، 
نهضت از مس��ير و مدار اصلی خود خارج نشود. اين رس��اله كوچك اما غنی و پرمحتوا 
كه در شهريورماه سال 1357 منتشر شد، »بررسی اجمالی نهضت های اسامی در صد 
ساله اخير« نام گرفت و به راس��تی، تأثيری عميق بر ذهنيت و انديشه جمعی نيروهای 
مبارز و انقابی نهاد. يكی از بخش های پايانی اين رساله، »آفات نهضت« نام گرفته كه 
در آن، عامه مطهری به صورت فشرده و موجز، به شش آفتی پرداخته كه نهضت را در 
دو مرحله پيش و پس از پيروزی )يا انقاب(، تهديد می كند. مغز متفكر انقاب در بحث 
خود می نويسد كه نهضت يا انقاب اجتماعی1 ممكن است مبتا به آسيب ها و آفت هايی 

گردد كه تداوم وجود يا ماهيت آن را با مخاطره روبه رو سازند: 
نهضت ها]ی اجتماعی[ مانن��د همه پديده هاي ديگر، ممكن اس��ت 
دچار »آفت زدگي« شوند. وظيفه رهبري نهضت است كه ]از آفت زدگی 
نهضت[ پيشگيري كند و اگر احياناً آفت ]در نهضت[ نفوذ كرد، با وسايلي 
كه در اختيار دارد و يا بايد در اختيار بگيرد، ]از نهضت[ آفت زدايي نمايد. 
اگر رهبري يك نهضت به آفت ها توجه نداش��ته باشد، يا در آفت زدايي 
سهل انگاري نمايد؛ قطعاً آن نهضت، عقيم يا تبديل به ضد خود خواهد 

شد و اثر معكوس خواهد بخشيد.2 
آنچه در عبارت باال محتاج تأمل خاص اس��ت اين اس��ت كه آفت ها می توانند اصل وجود 
نهضت3 و انقاب4 را به نابودی بكش��انند يا هوي��ت و ذات آن را بفرس��ايند و به تدريج 

1. Social Revolution
2. مرتضی مطهري، نهضت های اسامی در صدساله اخير، تهران، صدرا، ص91. 

3. Movement
4. Revolution
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استحاله نمايند. از اين رو، سرنوشت و تقدير انقاب با دغدغه مندی و حساسيت نسبت 
به آفت ها، بيم ها و آسيب های عارض  شده بر آن گره خورده و متصل است. آفات يادشده 
عبارت اند از: »نفوذ انديش��ه های بيگان��ه«، »تجددگرايی افراطی«، »ناتمام گذاش��تن 
نهضت«، »رخنه فرصت طلبان«، »ابهام طرح های آين��ده« و »تغيير يافتن انگيزه ها و 
نيات«.1 ايشان در دوره پس از وقوع انقاب اسامی در پاسخ به پرسشی درباره شرايط 
الزم برای تداوم يافت��ن انقاب، به موارد مندرج در همين اث��ر ارجاع می دهند و تأكيد 
می كنند كه آفات ش��ش گانه، بقا و حيات انقاب را به ورطه مخاط��ره افكنده و تهديد 
می كنند.2 بنابراين می توان گفت كه نظريه ايشان در مقطع پس از پيروزی انقاب نيز 
از »قدرت تبيين كنندگی«3 برخوردار اس��ت و موقعيت اجتماعی نوپديد را نيز پوشش 
نظری می دهد. بر اين اس��اس، نگارنده رجوع به اين نظريه- كه آن را »منطق تئوريك4 
عامه مطهری برای تحليل جامعه پساانقابی ايران« خوانده است- و بازخوانی، بازتفسير 
و تحليل آن را متناس��ب با حاجت و اقتضای زمانه می داند. نكت��ه ديگر اينكه آفت های 
شش گانه يادشده، همگی- البته با درجات متفاوت- هويت و جنس فرهنگی5 دارند؛ به 
گونه ای كه بايد آنها را »آفت های فرهنگی« معطوف به تداوم يافتن ذات و اصالت انقاب 

اسامی قلمداد كرد. 
ب. مبنا و زيرساخت منطق تئوريك 

نگارنده در اين مقاله به دنبال ارايه شرحی بر منطق تئوريك عامه مطهری برای تحليل 
جامعه پساانقابی ايران است كه شش پاره و مؤلفه دارد. اما همين منطق نيز اگرچه يك 
چهارچوب مفهومی6 برای فهم واقعيت اجتماعی7 اس��ت، خود مبتنی بر يك شالوده و 
زيرساخت نظری ديگری است كه انتزاعی تر و كلی تر است. در حقيقت، ساختار نظری 
عامه مطهری ساختاری دواليه اس��ت؛ به گونه ای كه اليه اول، اليه دوم را می زايد و از 
متن آن برمی خيزد. بيرون از اين ساختار نظری، جامعه پس��اانقابی ايران است كه به 
مثابه واقعيت اجتماعی، متعلق مطالعه جامعه شناختی8 ما قرار می گيرد. مدعای نگارنده 

1. مرتضی مطهري، همان، ص91-102. 
2. مرتضی مطهري، آينده انقاب اسامی ايران، تهران، صدرا، ص232-233. 

3. Power of Explanation
4. Theoretical Logic
5. Cultural
6. Conceptual Framework
7. Social reality
8. Sociological study
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در اين مقاله آن است كه اين ساختار نظری و صوری، قادر است تحوالت و رويدادهای 
جامعه پساانقابی ايران را تبيين و تحليل نمايد. اليه نظری اول، برگرفته از آيه سوم از 
سوره مائده اس��ت. عامه مطهری براي تبيين چالش ها و مشكات جامعه پساانقابی 
ايران، شرايط پس از پيروزي انقاب اسامي را مشابه با شرايط بعد از نزول سوره مباركه 
مائده قلمداد كرده كه از آخرين سوره هاي نازل شده بر پيامبر اكرم)ص( است. در آيه اي 

از اين سوره مي خوانيم: 
اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فا تخشوهم و اخشون اليوم اكملت 

لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم االسام دينا1
امروز كس��انی كه كافر ش��ده اند از ]كارش��كنی در[ دين شما نوميد 
گرديده اند. پس از ايش��ان مترسيد و از من بترس��يد. امروز دين شما را 
برايتان كامل، و نعمت  خود را بر شما تمام گردانيدم و اسام را برای شما 

]به عنوان[ آيينی برگزيدم. 
اين سوره آنگاه بر پيامبر اكرم)ص( نازل گرديد كه اس��ام و مسلمين در محل ظهور 
خويش كامًا پيروز و مسلط شده بودند و ش��به جزيره عربستان در سايه اقتدار سياسي 
اسام قرار داشت. آيه شريفه باال داللت بر اين معنا دارد كه امروز ديگر تهديد تأثيرگذاري 
از جانب دشمنان اسام )از قبيل كفار، مشركين، يهودي ها و...(، متوجه اسام نيست؛ 
زيرا اسام بر همه آنها غلبه و چيرگي يافته اس��ت و آنها توان حذف و انهدام موجوديت 
اسام را ندارند. اما از سوي ديگر، خداوند در اين آيه مي فرمايد: »از من بترسيد«. عامه 
شهيد در تفسير اين عبارت مي گويد معني ترسيدن از خداوند، ترسيدن از اين است كه 
در اثر انحراف از مسير حق و مبتا شدن به اس��تحاله و دگرگوني، سنت هاي اجتماعي 
الهي كه اليتغير هستند- درباره آنها اعمال شود و تحقق يابد،2 همچنان كه خداوند در 
قرآن تأكيد مي كند كه چگونگي سرنوش��ت يك قوم به انديشه و عمل خود آنها وابسته 

است: 
ان اهلل اليغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم3

همانا خداوند سرنوش��ت هيچ جامعه اي را تغيير نمي دهد، مگر اينكه 
خود آنان تغيير كنند. 

قرآن كريم پيش از واقعه غدير و انتصاب اميرالمؤمنين، همواره مسلمين را نسبت به 

1. قرآن كريم، 3/5. 
2. مرتضی مطهري، همان، ص56. 

3. قرآن كريم، 11/13. 
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تهديدهای برآمده از سوی كفار و مشركين هشدار 
می دهد و آنه��ا را در زمينه چگونگی صورت بندی 
ارتباط و تعادل مسلمين با آنها، متنبه می سازد، اما 
پس از اين واقعه و با نازل ش��دن آيه سوم از سوره 
مباركه مائده، منطق انذارده��ی قرآن كريم دچار 
تحول می شود. برخاف گذشته، خداوند متعال در 
اين آيه می فرمايد كه شما مسلمين از اين پس، از 
ناحيه كفار و مشركين، ضربه و صدمه ای نخواهيد 
ديد؛ زيرا آنها از اينكه بتوانند با شما مقابله كرده و 
شما را مضمحل كنند، مأيوس و درمانده شده اند. 
از اين رو، از اين پس می بايد از ناحيه من )يعنی خداوند(، بيم و هراس داشته باشيد؛ به 

اين معنی كه بدانيد:1 
مقدمه يكم؛ خداون��د هيچ قوم و امتی را در خارج از چهارچوب س��نت های اجتماعی 
تبديل ناپذير، تدبير نمی كند؛ چراكه سنت های الهی، عام و استثناناپذير هستند. در واقع، 
چنين نيست كه جامعه انسانی به گزاف و بی حساب، تدبير شود، بلكه تابع نظمی علی و 
معلولی و سببی و مسببی است.2 به اين ترتيب اينكه خداوند می فرمايد از من بهراسيد، 

يعنی از مشيت من- كه مبتنی بر سنت اليتغير است- بهراسيد. 
مقدمه دوم؛ مطابق سنت الهی، اگر جامعه دينی پس از آنكه حق به آن عرضه گرديد و 
به طريق سعادت هدايت شد، از ارزش ها و آموزه های الهی روی گرداند، مشمول غضب 

الهی واقع می شود. 
مقدمه سوم؛ انس��ان بايد از خداوند بيم و هراس به دل داشته باشد كه در اثر خطاها و 
لغزش های جمعی،3 لطف و رحمت الهی را از دس��ت داده و گرفتار عذاب و عقاب الهی 

گردد: 
]خداوند می فرمايد شما مس��لمين[ از من بترسيد به اين ]دليل[ كه 
]ممكن اس��ت[ اخاق و روح و معنويات و ملكات و اعمال ش��ما عوض 

1. مرتضی مطهري، پانزده گفتار، تهران، صدرا، ص66-67. 
2. بر عالم، يك سلسله سنن و قوانين اليتخلف حكم فرماست كه الزمه نظام علی و معلولی جهان است. مرتضی 

مطهري، مقدمه اي بر جهان بيني اسامي)3(؛ وحي و نبوت، تهران، صدرا، ص107-108. 
3. در چهارچوب جهان بينی اسامی، انسان، معمار و سازنده شخصيت و آينده خودش است؛ يعنی مسير خود 
را آگاهانه و آزادانه برمی گزيند. مرتضی مطهري، مقدمه اي بر جهان بيني اس��امي)4(؛ انس��ان در قرآن، تهران، 

صدرا، ص33. 

استاد مطهري: مسیر انقالب 
عوض  اسالم  صدر  اسالمي 
شد، رنگ و شکلش عوض شد؛ 
یعني یك چیزي بود و به وسیله 
گروهي، كم و بیش تبدیل شد به 
یك چیز دیگر، در اثر رخنه افراد 
فرصت طلب، رخنه دشمناني كه 
تا دیروز با اسالم مي جنگیدند، 
بعد تغییر شکل و قیافه دادند و 

این مسیر را عوض كردند 
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بشود و ]در مقابل[ من به حكم سنتی كه دارم، )كه اگر مردمی از قابليت 
و صاحيت افتادند، نعمت ]خود[ را از آنها سلب می كنم(، اين نعمت را 

از شما خواهم گرفت.1 
نتيجه: از اين مقطع زمانی )يعنی نزول آيه سوم از سوره مائده( به بعد، جامعه اسامی 
از درون و به واس��طه انديش��ه ها و عملكردهای ناصواب و ناروای خود مسلمين تهديد 

می شود و آسيب می بيند. 
آيت اهلل شهيد می نويسد كه بر اين اساس بايد گفت حتی اگر دشمنان خارجی اسام 
نيز بخواهند به جامعه اسامی گزندی برسانند، بر عوامل و عناصر داخلی جامعه اسامی 
تكيه می كنند و بر شانه ضعف ها و كاستی های اين جامعه می نشينند. بنابراين، در نهايت 

اين جامعه از درون خودش آسيب می بيند. 
]از آيه سوم سوره مائده استنباط می شود كه[ هر آسيبی كه به جامعه 
اسامی برسد، از داخل جامعه اس��امی می رسد، نه از بيرون. بيرون به 
كمك داخل ]... تكيه[ می كند. اين يك اصل اساس��ی اس��ت. ]تجربه 
تاريخی نيز نشان می دهد كه[ دنيای اسام هر آسيبی كه ديده است و 
می بيند تا عصر ما، از داخله خودش است. ]...[ دشمن بيرون، از بيرون 

نمی تواند كار بكند، دشمن بيرون هم از داخل كار می كند.2
عامه مطه��ری در ادامه بحث خويش، ب��رای تبيين مصداق هراس از س��نت الهی و 
لغزش در مسير و مدار حقيقت، به دو روايت از پيامبر اكرم)ص( استناد می كند.3 روايت 

نخستين چنين است: 
انی ال اخاف علی امتی الفقر و لكن اخاف عليهم سوء التدبير.4

من بر وضع و سرنوشت امتم از فقر نمی هراسم، اما از كج تدبيری آنها 
می هراسم. 

»س��وءالتدبير« به معنای كج فكری، بدانديش��گی، س��طحی نگری و عدم آينده بينی 
است. بر اساس اين روايت، آن گاه كه جامعه اسامی گرفتار چنين خصوصيتی گردد، به 
راستی در طريق انحطاط و فروپاشی گام نهاده است.5 روايت ديگر را اميرالمؤمنين)ع( 

1. مرتضی مطهري، پانزده گفتار، همان، ص67. 
2. همان.

3. همان، ص67-70. 
4. ابوجعفربن علی بن ابراهيم )ابن ابی جمهور احسائی(، عوالی  الآللی  العزيزيه، قم، سيد الشهدا، ج4، ص39. 

5. همان، ص67-68. 
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در نهج الباغه از پيامبر اكرم)ص( نقل نموده است: 
و لقد قال لی رسول اهلل صلی اهلل عليه و آله: انی ال اخاف علی امتی مؤمناً 
و ال مش��ركاً. اما المؤمن فيمنعه اهلل بايمانه. و اما المش��رك فيقمعه اهلل 
بش��ركه. و لكنی اخاف عليكم كل منافق الجنان، عالم اللسان، يقول ما 

تعرفون، و يفعل م�ا ت�ن�ك�رون. 
رس��ول خدا)ص( می فرمود: من بر امتم نه از مؤمن هراس��انم و نه از 
مشرك ترسان، چه مرد باايمان را خدا به خاطر ايمان وی، باز می دارد، 
و مشرك را به خاطر شرك او، از پای درمی آورد. ليكن من بر شما از مرد 
دورويی می ترسم كه- به حكم شرع- داناست. او چيزی می گويد كه آن 

را نيكو می شماريد و كاری می كند كه آن را ناپسند می داريد.1
با تأمل در روايات يادشده به خوبی روشن می شود كه جامعه اسامی چگونه از درون 
معيوب می شود و رو به انحطاط و استحاله معنوی و فرهنگی می گذارد؛2 همواره چنين 
اس��ت كه يك اقليت منافق و نيرنگ باز، اكثريت مؤمن و ساده انديش را مسخر خويش 
كرده و در راستای خواس��ته هايش، به حركت درمی آورند. در واقع، آن اقليت با تكيه بر 
بی بصيرتی و سطحی نگری اكثريت، طرح ش��يطنت آميز خود را به فعليت می رساند و 

جامعه اسامی را مبتا به امراض و بايای فرهنگی می كند. 
جامعه اس��امی را خطر از داخل خود]ش[ تهدي��د می كند؛ از ناحيه 
يك اقليت منافق زيرك و يك اكثريت جاهل س��اده دل ولی متعبد. آن 
زيرك ها، اگر اين جاهل ها نباشند، كاری نمی توانند بكنند. آن جاهل ها 

هم اگر اين زيرك ها نباشند، كسی آنها را به راه كج نمی برد.3 
در دوره پس از پيغمبر اس��ام و در ماجرای خافت، »آن عده مناف��ق، مردم را از راه 
]حقيقی[ منحرف كردند، بدون آنكه خود مردم بفهمند كه از راه منحرف شده اند. ]در 
واقع، آنها مردم را[ اغفال كرده اند.«4 عامه مطهری در پاس��خ به اين پرس��ش تاريخی 
مهم كه »چرا مس��لمين صدر اس��ام از امر پيامبر اس��ام)ص( درباره امامت و واليت 

1. نهج الباغه، ترجمه سيد جعفر شهيدی، تهران، عملي و فرهنگي، 1380، نامه 27، ص27-28. 
2. در قرآن كريم، از يك سلسله امور به عنوان موجبات و علل خطاها و گمراهی های اجتماعی ياد شده است كه 
عبارت اند از: »تكيه بر ظن و گمان به جای علم و يقين«، »ميل و هواهای نفسانی«، »شتاب زدگی«، »سنت گرايی و 
گذشته نگری« و »شخصيت گرايی«. مرتضی مطهری، مقدمه اي بر جهان بيني اسامي)1(؛ انسان و ايمان، تهران، 
صدرا، ص70-64. چنين ضعف های فرهنگی ای كه در بسياری از توده های مردم رواج دارد، در طول تاريخ، دستاويز 

مناسبی برای به انحطاط كشاندن جامعه اسامی واقع شده است. 
3. مرتضی مطهري، پانزده گفتار، همان، ص70. 

4. همان، ص71. 
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علی بن ابی طالب)ع(- كه در حقيقت امر خداوند متعال بود- سرپيچی كردند و به راهی 
ديگر رهسپار ش��دند؟« می گويد جماعت محدودی كه حاضر به اجرا شدن امر پيامبر 
اسام نبودند، توانستند اكثريت قاطع مسلمين را فريفته و اغفال كنند و به اين واسطه، 

از فعليت يافتن نصب خاص صورت گرفته، ممانعت كنند. 
مسلمين در اين مسئله ]جانش��ينی پيامبر اكرم)ص([ اغفال شدند؛ 
يعنی عده ای متمرد شدند، ]و[ آن عده زيرك متمرد، عامه مسلمين را 

در اين مسئله، اغفال كردند.1
بر پايه همين تحليل می توان نتيجه گرفت كه دوره اميرالمؤمنين)ع( نسبت به دوره 
پيامبر اكرم)ص(، از نظر تشخيص حق از باطل و تفكيك مرزهای اعتقادی و سياسی از 
يكديگر، دوره بسيار دشوارتری بوده است. در دوره پيامبر، كفر و شرك صريح، رو در روی 
اسام قرار می گرفت و با آن به ستيز و كشمكش می پرداخت، اما در دوره اميرالمؤمنين، 
همين كفر و ش��رك، جامه تدين و تعبد به تن كرده و با ادعای اسام گرايی و تبعيت از 
سنت نبوی، در مقابل ايشان صف آرايی و مخالف خوانی می كرد. تفاوت ميان ابوسفيان 
و معاويه، چنين تفاوتی است.2 به دليل اين دشواری بيشتر، تهديد بيشتری نيز متوجه 

اسام و جامعه اسامی می شود. 
اسام هرگز از ناحيه كفر مطلق و صريح، خطری نخواهد داشت، ولی 

آنجا كه كفر، لباس اسام می پوشد، خطرناك است.3
واقعه تلخ جنگ صفين به روشنی نشان داد كه حضرت امير)ع( »با مردمی طرف است 
كه اكثريت شان جاهل و نادان اند و ]از آن سو[ يك اقليت منافق و دورو، ]در كمين آنها 
نشسته است[.«4 آيت اهلل شهيد بر اين باور است كه انقاب اسامي صدر اسام از ناحيه 

همين دگرگوني دروني5 آسيب ديد و از مسير اصلي اش منحرف گرديد. 
مسير انقاب اسامي صدر اسام عوض شد، رنگ و شكلش عوض شد؛ 
يعني يك چيزي بود و به وسيله گروهي، كم و بيش تبديل شد به يك چيز 
ديگر، در اثر رخنه افراد فرصت طلب، رخنه دشمناني كه تا ديروز با اسام 
مي جنگيدند، بعد تغيير شكل و قيافه دادند و اين مسير را عوض كردند.6 

1. همان، ص62. 
2. همان، ص71. 

3. همان. 
4. همان، ص75. 

5. Internal change
6. مرتضی مطهري، آينده انقاب اسامی ايران، همان، ص57. 
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همچنين از نيمه دوم قرن اول هجري در امتداد يك پروژه سياس��ي از سوي امويان، 
كوشش شد كه »از اين انقاب ماهيتاً اس��امي، يك انقاب ماهيتاً قومي و عربي تعبير 
ش��ود؛ يعني يك حركت اس��امي به صورت يك حركت عربي و نژادي و قومي تعبير و 
تفس��ير گردد.«1 عامه مطهري اظهار مي دارد كه همين تغيير و استحاله كافي بود تا 
شكاف هاي اجتماعي2 ناصواب و ضد اسامي در راستاي آن توليد شود و جامعه اسامي، 
دوپاره و متفرق گردد.3 آيت اهلل شهيد تأكيد می كند كه از آيه و روايت يادشده استنباط 
می گردد كه اين قاعده اجتماعی،4 خاص دوره صدر اس��ام نيست، بلكه قاعده ای است 
كه بر حيات جامعه اسامی در دوره پس از رحلت پيامبر اكرم)ص( به بعد حاكم است و 
از اين رو، می بايد بحران و چالش های جامعه اسامی و مسلمين را در چهارچوب همين 

قاعده اجتماعی، فهم و تفسير كرد. 
اين حادثه ]ماجرای سقيفه و روی گرداندن مردم از امر الهی به سبب 
بی بصيرتی خودش��ان و نه عامل بيرونی[ مخصوص آن زمان نيس��ت، 
هميشه چنين است؛ هميشه اگر آسيبی به مسلمين رسيده و می رسد، 

از همين جاست ]يعنی از ناحيه خود مسلمين صورت مي گيرد[.5
جناب عامه در فروردين ماه س��ال 1358، يعني در اوايل پيروزي انقاب اس��امي، 
مي گويد »امروز ما درست در وضعي قرار داريم نظير وضع ايام آخر عمر پيغمبر، يعني آن 
وقتي كه اين آيه نازل شد؛ »اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فا تخشوهم واخشون«.6 
بنابراين، بايد هوشيار بود كه در مرحله ثبات و پيروزي، انقاب- به دست فرصت طلبان و 
دگرانديشان- از مسير و غايت راستينش منحرف نگردد. به همين سبب است كه تداوم 

دادن به انقاب از ايجاد كردن آن كاري دشوارتر است. 
انقاب ايجاد كردن از انقاب نگه داشتن آسان تر است. انقاب را حفظ 
كردن خيلي دش��وار و مشكل اس��ت و كم  و بيش مي شد گفت كه االن 
قرائن و امارات نشان مي دهد كه آن گونه كه انقاب در وقتي كه در حال 
كوبيدن دشمن بيروني بود، قدرت و قوت و نشاط داشت و پيروزي بعد 
از پيروزي به دست مي آمد، از وقتي كه به حالت سازندگي افتاده است 

1. همان. 
2. Social gaps

3. مرتضی مطهري، آينده انقاب اسامی ايران، همان، ص58. 
4. Social rule

5. مرتضی مطهري، پانزده گفتار، همان، ص75. 
6. مرتضی مطهري، آينده انقاب اسامی ايران، همان، ص59.
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آن نشاط و آن قدرت و آن قوت در آن نيس��ت، يك نوع تشتت و تفرقه 
وجود دارد.1

اجزای منطق تئوريک معطوف به تحليل جامعه پساانقالبی 
1. نفوذ انديشه های بيگانه 

نخستين آس��يبی كه عامه مطهری به عنوان يكی از تهديدهای كليدی معطوف به 
انقاب اس��امی به آن اش��اره كرد، آفت »نفوذ انديش��ه های بيگانه« به فضای ذهنيت 
نيروهای انقابی است. ايشان می نويسد انديش��ه های بيگانه به دو صورت می توانند به 
درون ايدئولوژی انقاب نفوذ كرده و آن را به تصرف خود درآورند: به واس��طه دشمنان 
انقاب و ديگری به واسطه خود نيروهای انقابی و مدافعان ايدئولوژی اسامی. اما ايشان 
درباره راه نخس��ت- يعنی نفوذ يافتن انديشه های بيگانه به واس��طه فعاليت دشمنان 
انقاب- می نويس��د غلبه يابی و فراگي��ری يك ايدئول��وژی2 در چهارچوب يك نهضت 
اجتماعی يا انقاب اجتماعی سبب می شود كه فعاالن و عامان ايدئولوژی های رقيب يا 
معارض، احساس خطر كرده و به تدريج و به صورت نامحسوس، پاره ای از بنيادی ترين 
مضامين ايدئولوژی خود را در هسته مركزی ايدئولوژی نيروهای انقابی نفوذ دهند و به 

اين ترتيب، انقاب را دچار استحاله ماهوی نمايند: 
هنگامی كه يك نهضت اجتماعی اوج می گيرد و جاذبه پيدا می كند و 
مكتب های ديگر را تحت الشعاع قرار می دهد، پيروان مكتب های ديگر 
برای رخنه كردن در آن مكتب و پوس��انيدن آن از درون، انديش��ه های 
بيگانه را كه با روح آن مكتب مغاير اس��ت وارد آن مكتب می كنند و آن 

مكتب را به اين ترتيب، از اثر و خاصيت می اندازند و يا كم اثر می كنند.3
اين روندی است كه هم در دوره متقدم نمونه دارد و هم در دوره متأخر. در دوره متقدم 
و مقارن با اعتای جهانی يافتن اسام در همان قرون اوليه، متفكران بدخواه آيين های 
ديگر، برای مقابله با فراگيری جهانی ايدئولوژی اسامی، انديشه ها و آراي باطل خود را 
آنچنان به درون مرزهای فرهنگ و تفكر اس��امی راه دادند كه پس از مدتی، به عنوان 

بخش هايی از اسام، در ذهنيت جمعی مسلمين رسوب كرد. مطهری می نويسد: 
اسراييليات، مجوسيات، مانويات با مارك اسام وارد حديث و تفسير و 

1. همان. 
2. Ideology

3. مرتضی مطهري، نهضت های اسامی در صدساله اخير، همان، ص91. 
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افكار و انديشه های مسلمانان گرديد.1 
البته ايشان تأكيد می كند كه علمای اسامی از روند نفوذ آگاهی يافتند و قاطعانه به 
مقابله و پااليش ايدئولوژی اسامی از افكار و انديشه های غير اسامی و بيگانه پرداختند.2 
اما عامه شهيد درباره مس��ير دوم نفوذ يافتن انديش��ه های بيگانه به درون ايدئولوژی 
اس��امی بر اين باور اس��ت كه افزون بر دش��منان و معارضان، گاهی نيز از سوی خود 
نيروهای انقابی، روند نفوذ تحقق می يابد و به اين ترتيب، اصالت و خلوص اوليه از دست 
می رود. ايش��ان در تعليل اين وضعيت، تنها به يك عامل اشاره می كند و آن شيفتگی و 
عاقه نسبت به پاره ای از نظريه ها و انديشه های بيگانه به دليل ضعف در شناخت ماهيت 

و مقومات ايدئولوژی اسامی است: 
گاهی پيروان خود مكتب به علت ناآشنايی درست با مكتب، مجذوب 
يك سلسله نظريات و انديشه های بيگانه می گردند و آگاهانه يا ناآگاهانه، 

آن نظريات را رنگ مكتب می دهند و عرضه می نمايند.3
آنچه آيت اهلل ش��هيد اضافه می كند در قرون اوليه اس��امی، پاره ای از مسلمين كه به 
فلسفه يونانی، آداب و رسوم ايرانی يا تصوف هندی عاقه مند شده بودند، بخش هايی از 
مضامين و درون مايه های اين فضاهای معرفتی بيگانه و غير اسامی را به درون فضای 
فرهنگ و تفكر اسامی نفوذ دادند و آن را جزئی از اسام انگاشتند. البته مدتی نگذشت 
كه اين وضعيت نيز از س��وی علمای حقيقی اسامی، برتابيده نش��د و جريان نقادی و 
پااليش انديشه به راه افتاد.4 اما در دوره معاصر نيز اين آفت فرهنگی، مصداق های درخور 
مطالعه و تحليل دارد. به عنوان مثال، در دهه منتهی به پيروزی انقاب اسامی- يعنی 
دهه 50- كه گفتمان اسامی توانسته بود به واسطه رهبری پيامبرگونه امام خمينی)س( 
با مقبولي�ت عمومی روبه رو ش��ود و به مثابه ايدئولوژی نهض��ت و انقاب تثبيت گردد، 
گفتمان معرفتی و تئوريك معارض كه گفتمان ماركسيستی بود، روند نفوذ و استحاله 
را در پيش گرفت و البته هر دو مس��ير نفوذ را به كار گرفت؛ يعنی هم از س��وی نيروی 
فعاالن معرفتی گفتمان ماركسيستی مرزهای گفتمان اس��امی را درنورديد و تفسير 
ماركسيستی و مادی از فرهنگ و تفكر اسامی ارايه داد و هم از سوی برخی از نيروهای 

انقابی گفتمان اسامی: 

1. همان، ص92. 
2. همان. 
3. همان. 
4. همان. 



95
ن 

يرا
ی ا

اب
اانق

 پس
عه

جام
ل 

حلي
ی ت

 برا
ری

طه
ه م

ام
ك ع

وري
ق تئ

نط
م

91
ن 

ستا
 زم

34 
اره

شم
م 

 ده
ال

 س
وم

ه س
دور

ام��روز ك��ه نهضت اس��امی 
اي��ران اوج گرفت��ه و مكتب ها 
و ايس��م ها را تحت الش��عاع 
قرار داده اس��ت، هر دو جريان 
]نف��وذ[ را مش��اهده می كنيم. 
ه��م گروه��ی را می بينيم كه 
واقعاً وابس��ته ب��ه مكتب های 
ديگ��ر- بالخصوص مكتب های 
و  هس��تند  ماترياليس��تی- 
چ��ون می دانن��د با ش��عارها و 
مارك های ماترياليستی، كمتر 
می توان ج��وان ايرانی ش��كار 
كرد، انديش��ه های بيگانه را با 

مارك اس��امی عرضه می دارند. بديهی است اس��امی كه با محتوای 
ماترياليس��تی، در مغز يك جوان فرو رود و تنها پوسته اسامی داشته 

باشد، به سرعت دور انداخته می شود.1
عبارت اخير جناب عامه ناظر به اين حقيقت است كه تفسير ماترياليستی2 از اسام، 
واجد تناقض های نظری درونی اس��ت و اين تناقض ها اگرچه در ابت��دا پنهان بماند، اما 
سرانجام سر بر می آورند و ذهنيت نيروهای انقابی جوان را آشفته و تخريب می كند. در 
واقع، اسامی كه در هسته و مغز خويش، وام دار ايدئولوژی های سكوالر3 و معارض باشد و 
تنها از جهت ظاهر و پوسته با اسام در ارتباط باشد، از قدرت ماندگاری و تداوم برخوردار 

نيست و دير يا زود، كنار نهاده می شود. درباره حالت دوم نيز ايشان تصريح می كند: 
و هم می بيني��م- و اين خطرناك تر اس��ت- كه افرادی مس��لمان، اما 
ناآشنا به معارف اسامی و شيفته مكتب های بيگانه، به نام اسام، اخاق 
می نويسند و تبليغ می كنند، اما اخاق بيگانه، فلسفه تاريخ می نويسند 
همان طور، فلسفه دين نبوت می نويسند همان طور، اقتصاد می نويسند 
همان طور، سياس��ت می نويسند همان طور، تفس��ير قرآن می نويسند 

1. همان.
2. Materialistic
3. Secular

استاد مطهري: انقالب ایجاد كردن 
از انقالب نگه داشتن آسان تر است. 
انقالب را حفظ كردن خیلي دشوار 
و مشکل است و كم  و بیش مي شد 
گفت كه االن قرائن و امارات نشان 
مي دهد كه آن گونه كه انقالب در 
وقتي كه در حال كوبیدن دشمن 
بیروني بود، قدرت و قوت و نشاط 
داشت و پیروزي بعد از پیروزي به 
دست مي آمد، از وقتي كه به حالت 
سازندگي افتاده است آن نشاط و آن 
قدرت و آن قوت در آن نیست، یك 

نوع تشتت و تفرقه وجود دارد
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همان طور.1
در مقام توضيح و شرح عبارات يادشده بايد گفت 
در دهه های 40 و 50، دو جريان معرفتی در درون 
بخش هايی از نيروهای اس��امی يا انقابی ش��كل 
گرفت كه اگرچه به اس��ام، وابستگی و تعلق خاطر 
داشتند، اما در عرصه نظر و انديش��ه، دچار التقاط 
ش��ده و فرهنگ و تفكر اس��امی را در چهارچوب 
ايدئولوژی های س��كوالر غربی، معنا و فهم كردند. 
اين دو جريان معرفتی عبارت بود از جريانی كه برای 
علوم تجربی2 غربی اصالت قائل بود و جريانی كه به 
ايدئولوژی ماركسيستی3 به عنوان شاخه ای از علوم 
انسانی سكوالر غربی4 گراييده بود. در صدر جريان 
نخست، مهندس مهدی بازرگان قرار داشت كه به 
واسطه حوزه تحصيلی اش كه علوم تجربی بود- و به 
صورت خاص، رشته ترموديناميك- تاش كرد تا تقس��يم تجربه گرايانه5 و به اصطاح 
علمی6 از اسام عرضه نمايد؛ به اين معنی كه علوم تجربی را به مثابه يك منطق و معيار 
فهم و تفسير بی انگارد و اسام را بر اساس آن بخواند و معنا كند. او در اين مسير، گرفتار 
مغالطات و التقاط های فراوان گرديد و در پاره ای از موارد، با خط اصيل گفتمان اسامی، 
فاصله و زاويه گرفت. البته از آنجا كه اين جريان معرفت��ی به علت محافظه كاری و غير 
انقابی بودن از بدن��ه و جايگاه اجتماعی برخوردار نب��ود و مخاطبان و هواداران اندكی 
داش��ت، چندان تهديد و چالش��ی نيز توليد نكرد و مهجور و منزوی باقی ماند. جريان 
ديگر، جريان التقاطی وابس��ته به ايدئولوژی ماركسيس��تی بود كه دكتر علی شريعتی 
آن را رهبری و تئوريزه می نمود و از ش��اخه های تش��كياتی و س��اختاريافته همچون 
»سازمان مجاهدين خلق ايران« و »گروهك فرقان« نيز برخوردار بود. شريعتی به علت 
آنكه تحصيات اصلی و عمده اش را در غرب گذرانيده و بيش��تر وام دار حوزه گفتمانی 

1. همان، ص92-93. 
2. Science
3. Marxistic ideology
4. Western Secular Humanities
5. Empiricistic
6. Scientific

نخستین آسیبی كه عالمه مطهری 
به عنوان یکی از تهدیدهای 
انقالب  به  معطوف  كلیدی 
اسالمی به آن اشاره كرد، آفت 
بیگانه«  اندیشه های  »نفوذ 
نیروهای  ذهنیت  فضای  به 
انقالبی است. ایشان می نویسد 
اندیشه های بیگانه به دو صورت 
می توانند به درون ایدئولوژی 
انقالب نفوذ كرده و آن را به 
تصرف خود درآورند: به واسطه 
دشمنان انقالب و دیگری به 
واسطه خود نیروهای انقالبی 

و مدافعان ایدئولوژی اسالمی 
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ماركسيستی بود، تفكر اسامی را از اين زاويه معرفتی مطالعه و تحليل كرد و چهره ای 
التقاطی از اسام- كه مش��تمل بر آميزه ای از اسام و ماركسيس��م بود- عرضه داشت. 
برخاف جريان نخست، اين جريان توانست- به ويژه در دهه 50- در اليه هايی در جوان 
نوخواه جامعه ايران نفوذ كند و هوادار و مدافع جدی و فراگي��ر بيابد. از اين رو، جريان 
يادشده به يكی از عمده ترين و كليدی ترين جريان های معرفتی چالش زا و مخاطره آفرين 
تبديل گشت. عامه مطهری بر مبنای همين درك و دريافت، بخش گسترده ای از توان 
تئوريك خود در اين دهه را مصروف مقابله با فرآورده ه��ای معرفتی و ايدئولوژيك اين 
جريان نمود و تاش كرد تا از نفوذ يافتن انگاره ها و انديشه های ساخته و پرداخته شده از 
سوی اين جريان التقاطی به درون ايدئولوژی انقاب و ذهنيت نيروهای انقاب متعهد و 
اصيل، جلوگيری كند. سرانجام نيز اين كشمكش و ستيز، به ماجرای غم انگيز شهادت 
مغز متفكر انقاب اسامی در ارديبهشت سال 1358- يعنی در نخستين سال پيروزی 
انقاب اسامی- انجاميد. واكنش صريح و شديد آيت اهلل شهيد نسبت به ريشه التقاطی 
اين جريان معرفتی و ايدئولوژيك، ريشه در نوع نگرش ايشان به آنها داشت. ايشان بر اين 

باور بود كه التقاط ايدئولوژيك، خطری است كه كيان اسام را تهديد می كند. 
من ب��ه عنوان ي��ك فرد مس��ئول ب��ه مس��ئوليت الهی، ب��ه رهبران 
عظيم الشأن نهضت اسامی- كه برای همه ش��ان احترام فراوان قائلم- 
هشدار می دهم و بين خود و خدای متعال، اتمام حجت می كنم كه نفوذ 
و نشر انديشه های بيگانه به نام انديشه اسامی و با مارك اسامی، اعم 
از آنكه از روی سوء نيت يا عدم سوء نيت صورت گيرد، خطری است كه 

كيان اسام را تهديد می كند.1
در حقيقت بايد اذعان داش��ت كه در مي��ان نيروهای انقاب��ی و در مرتبه پس از امام 
خمينی)س(، هيچ فرد ديگری چنين حساسيت و دغدغه ويژه ای نسبت به روند التقاط 
ايدئولوژيك نداش��ت و اين اندازه آن را چالش زا و بنيان برافكن نمی انگاشت و سرانجام 
نيز جان شريف خويش را در اين مسير دش��وار، فدا و نثار نكرد. حساسيت و اندازه دهی 
چيست؟ چرا التقاط ايدئولوژيك، چنان است كه »كيان اسام« را به مخاطره می افكند؟ 
دليل آن اس��ت كه پروژه »حذف« و »اضمحال«، نيروهای انقابی را فعال و هم بسته 
می س��ازد و آنها را به دفاع و صيانت تهييج می كند، اما پروژه »استحاله« و »دگرديسی 
ماهوی«، آن چنان خزنده و نامحسوس است كه به غير از جمع محدودی از خواص اهل 

1. همان، ص93. 
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بصيرت، اصل وجود آن را تشخيص نمی دهند و از اين  رو، در سايه غفلت و خواب آلودگی 
نيروهای انقابی، موريان��ه وار، چهارچوب و ش��الوده ايدئولوژی اس��امی و انقابی را 

می خورد و آن را به غير خود مبدل می نمايد. 
نكته ديگری كه جناب عامه در بحث تحليلی خود مطرح می س��ازد اين است كه در 
مقابل آفت »نفوذ انديش��ه های بيگانه« به درون ذهنيت ايدئولوژيك نيروهای انقابی، 
راهكار اصلی و تعيين كننده، دفع و طرد و تحريم نيس��ت، بلكه می بايد دست به تاش 
ايجابی و اثباتی زد و حوايج نظری جامعه اسامی و نيروهای انقابی را از طريق توليد و 
بازتوليد ايدئولوژی اسامی برآورده ساخت. در غير اين صورت نمی توان انتظار داشت 
كه نس��ل معاصر انديش��ه نكند و دروازه های ذهن خويش را به روی افكار و نظريه های 

متفاوت و بيگانه نگشايد و در خاء، به سر ببرد. آيت اهلل مطهری در اين باره می نويسد: 
راه مبارزه با اين خطر ]نفوذ انديشه های بيگانه[، تحريم و منع نيست. 
مگر می شود تشنگانی را كه برای جرعه ای آب، له له می زنند، از نوشيدن 
آب موجود، ب��ه عذر اينكه آلوده اس��ت، منع كرد؟! اين ما هس��تيم كه 
مسئوليم. ما به قدر كافی در زمينه های مختلف اسامی، كتاب به زبان 
روز عرضه نكرده ايم. اگر ما به قدر كاف��ی، آب زالل و گوارا عرضه كرده 
بوديم، ]نسل معاصر[، به سراغ آب های آلوده نمی رفتند. ]... از اين رو،[ 
راه مبارزه، عرضه داش��تن صحيح اين مكتب در هم��ه زمينه ها با زبان 
روز اس��ت. حوزه های علميه ما كه امروز اين  چنين شور و هيجان فعال 
اجتماعی يافته اند، بايد به مس��ئوليت عظيم علمی و فكری خود، آگاه 
گردند، بايد كارهای علمی و فكری خود را ده برابر كنند، بايد بدانند كه 
اشتغال منحصر به فقه و اصول رسمی، جوابگوی مشكات نسل معاصر 

نيست.1 
عامه شهيد مطهري در طول حيات علمی و فكری خود، پروژه معرفتی اش را معطوف 
به چند ساحت نمود: از جهت سلبی ايش��ان به دنبال نقادی ايدئولوژی های معارض و 
پاسخ گويی منطقی به شبهات و اشكاالت مطرح شده از سوی آنها بود و از جهت ايجابی، 
به ش��دت و به صورت خاص در جس��ت وجوی اس��تنباط و تدوين ايدئولوژی اسامی2 
بود تا فضای معرفتی جايگزين و بديلی را برای تأمين نيازهای نظری و فكری نس��ل ما 

1. همان. 
2. Islamic Ideology
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ساخته و پرداخته كند و به اين واسطه از گراييدن آنها به ايدئولوژی های رقيب يا معارض 
جلوگيری نمايد. از جمله برجس��ته ترين و كليدی ترين حساسيت های آيت اهلل شهيد، 
معطوف به »التقاط گری معرفتی« بود. اين حساسيت تا به آن حد بود كه موجبات جدال 
و كش��مكش ايش��ان با گروهك التقاطی »فرقان« را فراهم آورد و سرانجام، به شهادت 

ايشان منجر شد. وی تأكيد می كرد: 
يك ماركسيس��ت نيايد تمس��ك به آيه قرآن كن��د و بگويد فان ]و[ 
فان آيه قرآن، همه اش��اره به فان اصل ماركسيس��تی است؛ ما با اين 
]روش[ مخالفيم. ]چون[ اين خيانت به قرآن است كه يك جهان بينی 
ماترياليس��تی يا ماركسيس��تی را بگويي��م قرآن هم همي��ن مطلب را 

می خواهد بگويد. ]در جمهوری اسامی[ »خيانت«، آزاد نيست.1 
اگر ديديد يك فرد ماركسيست، مثًا آمد گفت »به نام امام خمينی«، 
]شما به عنوان يك نيروی انقابی مسلمان[ مانع شويد، ]و[ به او بگوييد: 

تو بگو به نام لنين، به نام استالين، به نام ماركس، انگلس، دروغ نگو.2
از آنجا كه عامه مطهري در درجه نخس��ت يك متفكر و نظريه پرداز بود، بيش از هر 
چيزي نسبت به »اس��تقال فرهنگي«3 جامعه ايران حساس��يت نشان مي داد. مقصود 
ايشان از تعبير »استقال فرهنگي« تكيه محض بر ايدئولوژي اسامي و پرهيز از التقاط 

در قالب تجددگرايي بود: 
ما با گرايش به مكتب هاي بيگانه، »اس��تقال مكتبي« خودمان را از 
دست مي دهيم؛ ]حال[ مي خواهد آن مكتب بيگانه، مكتب كمونيسم4 
باشد يا ]مكتب[ كاپيتاليسم.5 با يك مكتب التقاطي، ]يعنی[ يك كلمه 
از اين گرفتن، دو كلمه از آن گرفتن و س��ه كلمه از اسام گرفتن... ما به 
استقال مكتبي نمي رسيم و اگر چنين كنيم، محكوم به فنا هستيم. اين 

اعام خطر بزرگي است كه من مي كنم.6
اس��تاد مطهري معتقد اس��ت كه »التقاط« ما را به »فنا« خواهد كش��اند و »التقاط« 
يك »خطر بزرگ« براي انقاب اسامي و انقابيون است. ايش��ان اضافه می كند كه با 

1. مرتضی مطهري، آينده انقاب اسامی ايران، همان، ص44. 
2. همان، ص48-49. 

3. Cultural Independence
4. Communism
5. Capitalism

6. همان، ص166. 
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وجود دستيابی »اس��تقال سياسی« و »استقال 
اقتصادی«، اگر »استقال فرهنگی« محقق نشود، 

ناكام خواهيم ماند. 
ما اگر مكتب مس��تقل خودم��ان را ارايه نكنيم، 
انقاب ما به نتيجه و ثمر نمي رسد، ]چون[ جذب 
مكتب هاي ديگر مي شويم. ولو اينكه رژيم را عوض 
كرديم، ]و[ استقال سياسي و استقال اقتصادي 
به دست آورديم، اما اگر به »استقال فرهنگي«، به خصوص به »استقال 
مكتبي« نرسيم، باخته ايم. ]بنابراين[ ما بايد... نشان بدهيم جهان بيني 

اسامي1 نه با جهان بيني غربي2 مي خواند، نه با جهان بيني شرقي.3 
فراتر از اين، عامه بر اين باور بود ك��ه تهديدزايي »التقاط«، هم رتب��ه با تهديدزايي 

»الحاد« و يا حتي شايد افزون تر از آن است. 
اين مكتب ه��اي التقاطي ب��ه عقيده من، ضررش��ان براي اس��ام از 
مكتب هايي كه صريحاً ضد اس��امي هستند، اگر بيش��تر نباشد، كمتر 

نيست.4
ايشان می افزايد: »اين برای آينده انقاب ما خطرناك است كه ما حق اسام را با باطل 
مكاتب ديگر بياميزيم.«5 بنابراين، معتقد به يك مكتب س��كوالر ي��ا الحادی می تواند 
در فضای آزاد جامعه اس��امی انديش��ه خود را بازگويد و تقرير كند اما مجاز نيست به 
»التقاط گری« روی آورد و با از ميان بردن مرزهای منطقی ميان دو حوزه فكری، قرائت 
ماركسيستی، فاشيس��تی يا ليبراليستی از »اس��ام« عرضه كند و اگر چنين كرد، بايد 

آزادی را از او سلب كرد: 
]نيروهای فكری سكوالر[ در حدی كه فكر و عقيده خودشان را صريحاً 
می گويند و با منطق ما ]كه مكتب اسام است[، در حال جنگ هستند، 
ما آنها را می پذيريم، اما اگر بخواهند در زير لوای اسام يا مظاهر اسام، 
افكار و عقايد ]سكوالريستی و غير اسامی[ خودشان را بگويند، ما حق 

1. Islamic worldview
2. Western worldview

3. همان، ص167. 
4. همان، ص97. 
5. همان، ص99. 

اسالمی كه در هسته و مغز 
خویش، وام دار ایدئولوژی های 
سکوالر و معارض باشد و تنها از 
جهت ظاهر و پوسته با اسالم در 
ارتباط باشد، از قدرت ماندگاری 
و تداوم برخوردار نیست و دیر یا 

زود، كنار نهاده می شود
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داريم از اس��ام خودمان دفاع كنيم ]و بگوييم[ كه اسام اين ]نظريات 
التقاطی[ را نمی گويد، ]بنابراين[ به نام اس��ام اي��ن كار را نكن، به نام 

]مكتب سكوالريستی[ خودت بكن.1 
از س��وی ديگر، عامه مطهري معتقد اس��ت كه برخورداري جامعه اسامي از آزادي 
نظري، الزمه قطعي اعتاي معرفت و بينش اسامي اس��ت؛ يعني نبايد گمان كرد كه 
براي نشر و بسط حقايق اسامي مي بايد فضاي جامعه به روي مكاتب ديگر بسته شود و 
تنها منطق اسامي مجال بيان و طرح يابد. تجربه تاريخي مسلمين نشان داده است كه 
همواره اس��ام در متن مواجهه نظري با ديگر مكاتب و آيين ها، شكوفا مي شود و رونق 

مي يابد.  
تصور نش��ود كه با جلوگيري از ابراز افكار و عقايد مي ش��ود از اس��ام 
پاسداري كرد. از اس��ام فقط با يك نيرو مي شود پاس��داري كرد و آن 
منطق و آزادي دادن و مواجهه صريح و رك و روش��ن ب��ا افكار مخالف 

است.2
بسياري از آثار جناب عامه نيز در چنين فضا و چهارچوبي ظهور يافتند. كتاب اصول 
فلسفه و روش رئاليسم در بستر مواجهه با تفكر ماترياليسم ديالكتيك3 توليد شد. كتاب 
خدمات متقابل اسام و ايران پاسخي به ش��بهات تاريخي درباره ايمان آوردن ايرانيان 
به اس��ام بود. كتاب مقدمه اي بر جهان بيني اس��امي در عين برخ��ورداري از صورت 
ايجابي قوي، نقدي بر نگرش مادي و ماركسيستي نيز بود. حماسه حسيني در مقابله با 
تفسيرهاي غلط از ماهيت قيام امام حسين)ع( و خرافه زدايي از آن تولد يافت. كتاب نظام 
حقوق زن در اسام عبارت بود از سلس��له مقاالتي كه عامه شهيد در پاسخ به مقاالت 
مطبوعاتي يك نويسنده كه نسبت به موقعيت حقوقي زن در اسام انتقاد داشت نوشته 
بود. باور آيت اهلل شهيد به آزادي نظري تا آنجا گسترش مي يافت كه حتي ايشان تصريح 
مي كردند كه نه تنها الزم اس��ت در دانش��كده الهيات، »ماركسيسم« نيز تدريس شود 
بلكه آن را بايد يك »ماركسيست« تدريس كند.4 بنابراين، ايجاد »خفقان فرهنگي« و 
»استبداد فكري«، نه تنها به بسط اسام نمي انجامد، بلكه انقاب اسامي را به شكست 
مي كشاند: »اگر... جمهوري اس��امي... بخواهد زمينه اختناق را به وجود بياورد، قطعاً 

1. همان، ص46. 
2. همان، ص49. 

3. Dialectical materialism
4. همان، ص43-44. 
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شكست خواهد خورد.«1
2. تجددزدگی 

روشن است كه در جامعه انسانی، تغييرات و تحوالت گوناگونی راه دارد و اين تغييرات 
و تحوالت، اقتضائات و نيازها و مس��ئله های نو و متفاوتی را پدي��د می آورند. از اين رو، 
جامعه خواه ناخواه می بايد در برابر اين وضعيت، موضع گيری نمايد و نوع مواجهه خود را 
مشخص سازد. به صورت كلی، در پاسخ به اين پرسش، سه پاسخ و سه گفتمان معرفتی و 
اجتماعی، شكل گرفته اند: گفتمان مجدد، گفتمان متحجر و گفتمان متجدد.2 گفتمان 
مجدد داللت بر همان رويه و مس��يری دارد كه در بخش پيشين از زبان عامه مطهری 
بيان نموديم: بر عهده انديشمندان و فرزانگان اسامی است كه مكتب اسام را در قالب 
يك ايدئولوژی عميق و منسجم س��امان داده و با تكيه بر آن، به پرسش ها و مسئله های 
نوظهور، پاس��خ گويند. گفتمان ديگر، گفتمان متحجر اس��ت كه عامان و حامان آن 
به علت عوام گرايی و گذش��ته نگری، با هر گونه دگرگونی و تحولی، به مقابله برخاسته 
و هيچ گونه س��خن نوپديدی را برنمی تابند. ايشان در سنت پيش��ينی متوقف مانده و 

افزوده ای ندارند: 
برخی آنچنان عوام زده هستند كه تنها معيارشان، سليقه عوام است و 

عوام هم گذشته گر است و به حال و آينده، كاری ندارد.3
گروه س��وم از فعاالن معرفتی، گفتمان متجدد را ش��كل داده اند و بر اي��ن باورند كه 
دگرگونی های زمان��ه و اقتضائات آن را به ص��ورت مطلق می بايد معي��ار فهم از دين و 
دين داری قرار داد. در حقيقت، اين عده در لفاف��ه ايده »اجتهاد آزاد«، حق و باطل را به 
مفاهيمی نسبی و تاريخمند تبديل می كنند كه نه متأثر از مكتب اسام، بلكه برخاسته 
از حوايج و الزامات جامعه اند. جامعه انسانی در هر مقطعی از تاريخ، ممكن است از جهت 
ارزشی به س��ويی بگرايد. ما بايد اين تحوالت و نو شدن ها را ماك و معيار قرار داده و از 
آنها تبعيت كنيم و برداشتی از دين عرضه نماييم كه با روح زمانه، سازگاری و هم خوانی 

داشته باشد. 
برخی ديگر كه به مسائل روز توجه دارند و درباره آينده می انديشند، 
متأسفانه، سخاوت مندانه از اس��ام مايه می گذارند؛ سليقه روز را معيار 
قرار می دهند و به نام »اجتهاد آزاد«، به جای آنكه اس��ام را معيار حق 

1. همان، ص94. 
2. Modern

3. مرتضي مطهري، نهضت های اسامی در صدساله اخير، همان، ص94. 
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و باطل زمان قرار دهند، سليقه و روح حاكم بر زمان را معيار اسام قرار 
می دهند. مثًا ]می گويند[ مهر نبايد باشد چون زمان نمی پسندد، تعدد 
زوجات، يادگار عهد بردگی زن اس��ت، پوش��يدگی همين طور، اجاره و 
مضاربه و مزارعه، يادگار عهد فئوداليسم است و فان حكم ديگر، يادگار 
عهدی ديگر. ]اينان با مغالطه می گويند[ اسام، دين عقل و اجتهاد است 

]و[ اجتهاد ]نيز[ چنين و چنان حكم می كند.1 
گفتمان متجدد به صورت يك نيروی معرفتی و اجتماعی فعال، از دوره مشروطيت به 
اين سو، در جامعه ايران شكل گرفته و همواره، رشد و گسترش يافته است. واقعه مشروطه 
در قالب انگليسی آن- كه مشروطه سكوالر2 است- محصول تاش های نيروهای اصيل 
اين جريان معرفتی است كه »روشنفكر«3 خوانده می شدند. تحقق مشروطيت سكوالر، 
نخس��تين صورت تعين يافته پاره ای از آرمان ه��ای گفتمان متجدد ب��ود و در مقاطع 
تاريخی بعدی- يعنی در زمان حاكميت پهلوی اول و دوم، جامعه ايران به گونه وسيع تر 
و عميق تری، از تهاجم امواج اين گفتمان تأثي��ر پذيرفت. اين گفتمان بيش از هر چيز، 
با دين و ديانت معارض��ه نمود و تاش كرد تا در يك روند اجتماع��ی، جامعه ايران را از 
ارزش های دينی تهی سازد و سكوالريسم4 و الحاد برآمده از فرهنگ و تمدن مغرب زمين 
را بر آن غالب و حاكم گرداند. نيروهای روشنفكری مولد و حامی گفتمان متجدد، از نظر 
راهبرد روش شناختی دو دسته اند: كسانی كه به صورت عريان و آشكار، به نفی و تحقير 
دين و ديانت پرداخته و در ضديت و تعارض با آن، س��خن گفته يا قلم فرسوده اند؛ و آن 
عده كه اهتمام خويش را معطوف به دگرگون ساختن فهم و تفسير جامعه از ماهيت دين 
كرده و دين دانی جامعه را دست خوش تحريف و تصرف نموده اند تا به اين وسيله سبك 
دين داری را تغيير بدهند. تجربه تاريخی نشان می دهد كه به دليل رسوب كردن تمايات 
دينی در عمق وجدان و ذهنيت جمعی ايرانيان، گروه اول نتوانس��ته به غايات خويش 
دست يابند، اما گروه دوم، به كاميابی هايی دست يافته و بخش هايی از جامعه را با خود 
همراه كرده اند كه همان طبقه متوسط متجدد هستند. عامه مطهری در عبارت هايی كه 
در باال از ايشان نقل گرديد، نسبت به همين جريان معرفتی و اجتماعی دوم، حساسيت 
نشان داده و به پروژه آنها اش��اره می كنند. در عمل نيز، اگرچه ايش��ان در برابر جريان 

1. همان. 
2. Secular constitutional
3. Intellectual
4. Secularism



مقاالت
104

دوره سوم سال دهم شماره 34 زمستان 91

ماركسيس��م الح��ادی صف آرايی نم��ود، اما 
واقعيت آن است كه عمده تاش وی در زمينه 
مقابله با جريان ماركسيس��م شبه اسامی و 
غرب زدگی ليبراليستی صرف گرديد كه يكی 
در پی عرضه خوانشی ماركسيستی از اسام 
ب��وده و ديگری جوي��ای س��اخته و پرداخته 

كردن تلقی ليبراليستی از اين مكتب. 
آيت اهلل ش��هيد در نيمه دوم رساله كوچك 
اما پرمغ��ز و بی بديلی به ن��ام »ختم نبوت«، 
بحثی عالی و عميق را درباره پاسخ به اشكال 
معرفتی اس��ام و نيازهای زم��ان ارايه كرده 
و با دالي��ل متق��ن و فاخری، به ابط��ال ايده 
تجددزدگی همت می گمارد. در دوره پس از 
انقاب اسامی و به صورت خاص از سال های 
پايانی دهه شصت به اين سو، موج معرفتی و 
اجتماعی گس��ترده ای پيرامون ايده تجددزدگی ش��كل گرفت كه نتوانست تحوالت و 
تغييرات چشم گيری را در جامعه پساانقابی ايران در دهه های دوم و سوم انقاب پديد 
آورد. از قضا، نخستين جرقه ش��كل گيری اين جريان از همان نقطه ای آغاز شد كه مغز 
متفكر انقاب درباره آن هش��دار داده بود؛ آنچه عامه شهيد »اجتهاد آزاد« نام نهاده و 
مدعی ش��ده بود كه عده ای با تكيه بر آن، ارزش ها و گرايش های غربی را معيار و ميزان 
معرفی ك��رده و در فهم دينی تصرف می كنند، در قالب نظريه »قبض و بس��ط تئوريك 
ش��ريعت« تحقق يافت و به مبنايی برای تولد »حلقه كيان« و سپس جريان معرفتی- 
سياسی اصاح طلبی س��كوالر بدل گرديد. روايی و بجايی حساسيت آيت اهلل شهيد در 
زمينه تجددزدگی، در آنجا شاهدی برای تأييد و توجيه مي يابد كه می نگريم اين جريان 
معرفتی- سياسی در طول دهه های دوم و سوم انقاب اسامی، دو فتنه اجتماعی پيچيده 
و چنداليه- فتنه اجتماعی سال 1378 و فتنه اجتماعی پيچيده سال 1388- را رقم زده 
و هويت ايدئولوژيك انقاب را به چالش جدی و براندازانه طلبيده اند. عامه مطهری در 
تعريف تجددگرايی افراطی يا تجددزدگی می نويسد كه اين جريان، برای آنكه از مكتب 
اسام، چهره ای زمان پس��ند و متجددانه عرضه كند، در ماهيت و ذات آن دست برده و 

طول  در  مطهري  شهید  عالمه 
حیات علمی و فکری خود، پروژه 
معرفتی اش را معطوف به چند ساحت 
نمود: از جهت سلبی ایشان به دنبال 
نقادی ایدئولوژی های معارض و 
پاسخ گویی منطقی به شبهات و 
اشکاالت مطرح شده از سوی آنها 
بود و از جهت ایجابی، به شدت و 
به صورت خاص در جست وجوی 
استنباط و تدوین ایدئولوژی اسالمی 
بود تا فضای معرفتی جایگزین و 
بدیلی را برای تأمین نیازهای نظری 
و فکری نسل ما ساخته و پرداخته 
كند و به این واسطه از گراییدن آنها 
به ایدئولوژی های رقیب یا معارض 

جلوگیری نماید
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هويت آن را استحاله می كند.
تجددگرايی افراطی... عبارت اس��ت از آراستن اسام به آنچه از اسام 
نيست و پيراستن آن از آنچه از اسام هست؛ به منظور رنگ زمان زدن 

]به آن[ و باب طبع زمان كردن ]آن[.1
3. ناتمام رها كردن نهضت و انقالب 

نهضت و انقاب اجتماعی به مثابه يك پديده جمعی، به صورت يك باره و دفعی تحقق 
نمی يابد؛ يعنی چنين نيست كه آرمان ها و غاياتش در كوتاه مدت، قابل دسترسی باشند، 
بلكه نهضت و انقاب اجتماعی، واقعيتی تدريجی و بلندمدت و محتاج استقامت و صبر 
فاعان و در نتيجه استمرار حضور ميدانی آنهاست. اين در حالی است كه تجربه تاريخی 
نقش آفرينی طبقه روحانيت در نهضت های اجتماعی و انقابی صدساله اخير به روشنی 
نش��ان می دهد كه نخبگان و خواص اين طبقه كه مولد و منش��أ اين نهضت ها بوده اند، 
در همان مقاطع آغازي��ن و به حصول پاره ای از كاميابی ه��ا و توفيقات، نقش خويش را 
پايان يافته تلقی كرده و صفحه بازی را به رقيبان و معارضان كمين كرده واگذار نموده اند. 
متأسفانه تاريخ نهضت های اسامی صدس��اله اخير، يك نقيصه را در 
رهبری روحانيت نشان می دهد و آن اين است كه روحانيت، نهضت هايی 
كه رهبری كرده ]است را[ تا مرحله پيروزی بر خصم ادامه داده و از آن 
پس ادامه نداده و پی كار خود رفته و نتيجه زحمات او را ديگران و احياناً 

دشمنان برده اند.2
آيت اهلل شهيد به دو مورد از شواهد تاريخی مؤيد اين ادعا اشاره كرده است. در جنبش 
تنباكو، روحانيت پنداش��ت كه با صرف لغو گرديدن يك امتياز اقتصادی، ديگر نقشی 
ندارد، »در صورتی كه می توانس��ت پس از آن آمادگی ]كم نظير[ مردم، يك نظام واقعاً 
اسامی به وجود آورد.«3 بديهی است كه اگر روحانيت و به خصوص كسی چون مرحوم 
ميرزای شيرازی كه در جايگاه قدسی مرجعيت شيعه، با يك فتوای چند سطری توانست 
توده های مردم را ضد دربار مس��تبد و بيگانگان اس��تعمارگر، بس��يج كرده و به صحنه 
عمل منفی بكش��اند، می توانس��ت چند گام فراتر نيز بنهد و اهداف عالی تر و باالتری را 
نيز دنبال كند، اما چنين نكرد و در همين حد، متوقف شد. در جنبش مشروطيت نيز، 
از بديهيات تاريخ اس��ت كه طبقه روحانيت از اصلی ترين اضاع آن و يا دست كم يكی 

1. همان، ص95. 
2. همان، ص95-96. 

3. همان، ص96. 
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از دو شاخه عمده آن به ش��مار می آمد، اما در ميانه راه جنبش و آن هنگام كه مقاومت 
و مبارزه ثمر داده و می بايد به تقدير آتی آن جه��ت و هويت می داد، »آن را ادامه نداد و 
بهره برداری نكرد«.1 عامه مطهری معتقد است كه هر نهضت و انقاب اجتماعی دارای 
دو ساحت اس��ت: يكی س��احت نفی و انكار و مبارزه و تخريب، ديگری ساحت اثبات و 
تكثير و س��ازندگی. در تجربه های تاريخی پيش��ين، طبقه روحانيت به ساحت دوم پا 
ننهاده و تكليف و مسئوليت خويش را تمام شده تصور كرده است، اما واقعيت آن است كه 
نقش آفرينی مرحله دوم از نقش آفرينی در مرحله اول، بسی سخت تر و دشوارتر است: 

مرحله نفی و انكار به دنبال خود، مرحله سازندگی و اثبات دارد... در هر 
نهضت، مرحله سازندگی و اثبات از مرحله نفی و انكار، دشوارتر است.2 

البته در انقاب اسامی، به واس��طه رهبری ممتاز امام خمينی)س( كه از تجربه های 
تاريخی گذش��ته، درس ها و عبرت های فراوانی اندوخته بود و همچنين به دليل حضور 
مغز انديش��نده و فعالی چون عامه مطهری، طبقه روحانيت هي��چ گاه دچار انفعال و 
عقب نشينی نشد و ميدان كنشگری و تكاپوی اجتماعی را به رقيبان و معارضان واگذار 
نكرد. در مقطع پيش از پيروزی انقاب اس��امی و به صورت خ��اص در دهه 50، امام 
خمينی به علت جاذبه پيامبرگونه و قدرت بس��يج گيری اجتماع��ی بی نظير، به رهبر 
بامنازع و مطلق نهضت اسامی مردم ايران تبديل شد؛ به گونه ای كه هيچ كس در عرض 
ايشان، قرار نمی گرفت و قادر به صف آرايی و تقابل نبود. در مقطع پس از پيروزی انقاب 
اسامی اگرچه در دولت موقت و دولت ابوالحسن بنی صدر، اقدامات و برنامه هايی به اجرا 

نهاده شد، اما نتيجه بخش نبود. 
گذش��ته از لزوم و ضرورت حضور فعال طبقه روحانيت در راهبری انقاب اسامی در 
مقطع پس از پيروزی، بايد به اين چالش نيز اشاره كرد كه معنی تدريجی و غير واقعی 
بودن انقاب اسامی اين است كه وقوع انقاب اسامی در سال 1357 به معنی موفقيت 
آن در يكی از مراحل و منازل ابتدايی تحقق كلي�ت و تماميتش است. از اين رو، انقاب 
اسامی يك پروژه مستمر و متداوم اس��ت نه پايان يافته و محقق گشته. بر اين اساس، 
مس��ئله اين خواهد بود كه نيروهای انقابی اصيل با عبور از مرحله نخست و يا مراحل 
ابتدايی، تصور نكنند كه حرك��ت تكاملی انقاب به نقطه نهايی رس��يده و مرحله های 
ديگری فراروی آنها ق��رار ندارد. اگر تحق��ق و فعليت يابی انقاب ب��ه مثابه يك پديده 

1. همان. 
2. همان. 
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اجتماعی، روندی تدريجی است، اوالً روحانيت به عنوان طبقه اجتماعی1 مولد و حامل 
ايدئولوژی انقاب- يعنی اسام- نبايد رسالت خود را وانهد و از قطار انقاب پياده شود؛ 
ثانياً، وصول به هيچ يك از مراحل تكاملی انقاب، نبايد م��ا را از تداوم دادن حركت در 

مسير و گذار از منازل آتی بازدارد. 
4. رخنه فرصت طلبان به درون انقالب 

آفت مهم ديگری كه اس��اس نهض��ت و انقاب اس��امی را تهديد می كن��د، رخنه و 
نفوذ يافتن ع��ده ای فرصت طلب2 به درون س��اختار انقاب و نيروهای انقابی اس��ت. 
فرصت طلبان كسانی هستند كه در مراحل اوليه نهضت و انقاب، به دليل آنكه كاميابی 
و تحقق آن را محتمل نمی انگارند، به آن نمی پيوندند و چه بسا در برابر آن، صف آرايی و 
مقاومت می كنند، اما به محض آنكه نهضت و انقاب از تنگه های دشوار آغازين عبور كرد 
و به مرحله تثبيت و گسترش پا نهاد، با تظاهر به انقابی گری و آمادگی فداكاری برای 
آن، در ميان نيروهای اصيل انقاب، رخنه می كنند؛ تا آنجا كه گاه حتی نيروهای اصيل 
و متعهد را از صحنه كنشگری خارج س��اخته و خود صدرنشين و تصميم ساز می شوند. 

عامه مطهری به اين نوع جايگزينی خائنانه اشاره می كند: 
هر نهضت، مادام كه مراحل دشوار اوليه را طی می كند، سنگينی اش 
بر دوش افراد مؤمن و مخلص و فداكار است، اما همين كه به بار نشست 
و يا الاقل نشانه های بار دادن آشكار گشت و شكوفه های درخت هويدا 
شد، سر و كله افراد فرصت طلب پيدا می شود. روز به روز كه از دشواری ها 
كاسته می ش��ود و موعد چيدن ثمر نزديك تر می گردد، فرصت طلبان، 
محكم تر و پرشورتر پای علم انقاب س��ينه می زنند تا آنجا كه تدريجاً، 

انقابيون مؤمن و فداكاران اوليه را از ميدان به در می كنند.3 
تجربه های تاريخی متعدد، آن ان��دازه بر اين نظر صحه می گذارد ك��ه برخی را بر آن 
داشته كه معتقد شوند انقاب، فرزندخور است؛ به اين معنی كه انقاب در مرحله پس از 
پيروزی اوليه، فاعان و عامان اوليه خود را به قهقرا كشانده و قدرت بازيگری را از آنها 
می ستاند. اما در مقابل، آيت اهلل شهيد تصريح می كند كه اين نظر، صحيح نيست؛ زيرا 
»انقاب، فرزندخور نيست، ]بلكه[ غفلت از نفوذ و رخنه فرصت طلبان است كه فاجعه به 

1. Social class
2. Opportunist

3. مرتضي مطهري، همان، ص96-97. 
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بار می آورد.«1 شواهد تاريخی بسياری برای اثبات اين مدعا- كه غفلت نيروهای انقاب، 
انقاب را از آنها س��تانده و در اختيار فرصت طلبان می نهد- وجود دارد. به عنوان مثال، 

ايشان به حوادث تاريخ صدر اسام اشاره می كند: 
در دوره عثمان، فرصت طلبان جای ش��خصيت های مؤمن به اسام و 
اهداف اسامی را گرفتند، طريدها وزير شدند و كعب االحبارها مشاور، 
و اما ابوذرها و عمارها به تبعيدگاه فرستاده شدند و يا در زير لگد مچاله 

شدند.2
بدين ترتيب، در كمتر از سه دهه، انقاب اسامی پيامبر اكرم)ص( به گونه ای استحاله 
و از نظر هويتی دگرگون می شود كه »ضد ارزش ها«3 جايگزين »ارزش ها«4 می گردند و 
به دنبال آن، منزلت اجتماعی و سياسی شخصيت ها و چهره های وابسته به هر يك از دو 
جريان ارزشی و ضد ارزشی تغيير می كند. اما جالب اين است كه جامعه اسامی- به جز 
اندكی از خواص كه از اصحاب امام علی بن ابی طالب)ع( هستند- واكنشی در قبال اين 
دگرديسی از خود نشان نمی دهد و فرياد اعتراض برنمی آورد. در حقيقت، جامعه اسامی 
به تعبير عامه مطهری آن چنان گرفتار »غفلت« است كه گويا در خواب سنگينی به سر 

می برد. در قرآن كريم می خوانيم: 
ان اهلل ال يغير ما بقوم حتی يغيروا ما بانفسهم5

در حقيقت  خدا، حال قوم��ی را تغيير نمی دهد تا آن��ان، حال خود را 
تغيير دهند. 

ذلك بان اهلل لم يك مغيرا نعمه انعمها علی قوم حتی يغيروا ما بانفسهم 
و ان اهلل سميع عليم6

اين ]كيفر[ بدان سبب اس��ت كه خداوند نعمتی را كه بر قومی ارزانی 
داشته است، تغيير نمی دهد، مگر آنكه آنان آنچه را در دل دارند، تغيير 

دهند و خدا شنوای داناست. 
متأس��فانه در جنبش مش��روطيت نيز همين اتفاق رخ داد: ابت��دا ماهيت اين نهضت 
اجتماعی اسامی مورد تصرف تحريف گونه روشنفكران غرب گرا قرار گرفت و به مشروطه 

1. همان، ص97. 
2. همان. 

3. Anti Values
4. Values

5. قرآن كريم، 11/13. 
6. همان، 53/8. 
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سكوالر تبديل گرديد و سپس طبقه روحانيت كه 
در خط مقدم ش��كل گيری جنبش قرار داش��ت، 
به حاش��يه رانده و سپس حذف ش��د. در نتيجه، 
دستاورد و محصول اس��تقرار مشروطيت نصيب 
كسانی ش��د كه مدخليتی در تحقق آن نداشتند. 
آيت اهلل شهيد اين پرسش تاريخی تأمل برانگيز را 

مطرح می سازد كه: 
انقاب مشروطيت ايران را چه 
كسانی به ثمر رساندند؟ و پس از 

به ثمر رسانيدن، چه چهره هايی پس��ت ها و مقامات را اشغال كردند؟ و 
نتيجه نهايی چه شد؟1

قرآن كريم ميان انفاق و جه��اد در دوره »قبل از فتح مكه«، و انف��اق و جهاد در دوره 
»پس از فتح مكه« تفاوت می نهد و اولی را بر دومی ترجيح می دهد؛ زيرا در دوره پيش 
از فتح مكه، شرايط دشوار و طاقت فرسايی مسلمين را احاطه كرده و اين پيروزی- فتح 
مكه- كه به معنی از صحنه به در شدن كفار و مشركين بود، حاصل نشده بود، از اين رو، 
»ايمان ها، خالص تر و انفاق ها و جهادها، بی شائبه تر و از روحيه فرصت طلبی، دورتر بود.«2 
فرصت طلب، دل در گرو اهداف و غايات نهضت و انقاب ندارد، بلكه در جس��ت وجوی 
تحصيل منافع شخصی خويش اس��ت. بنابراين، »فرصت طلبی«3 با »منفعت طلبی«،4 

گره خورده است: 
نهضت را اصاح طلب آغاز می كند نه فرصت طل��ب و همچنين آن را 
اصاح طلب مؤمن به اهداف نهضت می تواند ادامه دهد، نه فرصت طلب 

كه در پی منافع خويش است.5
نهضت اس��امی در طول دهه های 40 و 50، همواره از سوی فرصت طلبان سياسی و 
ايدئولوژيك مورد تهديد و تصرف قرار می گرفت؛ چراكه آنها در پی اين بودند كه نهضت 
را به نفع اغراض سياسی و هويت ايدئولوژيك خويش مصادره كرده و به اين واسطه، در 

1. مرتضي مطهري، نهضت های اسامی در صدساله اخير، همان. 
2. همان، ص97-98. 

3. Opportunism
4. Utilitarianis

5. همان، ص98. 

استاد مطهري معتقد است كه 
»التقاط« ما را به »فنا« خواهد 
لتقاط« یك »خطر  كشاند و »ا
بزرگ« براي انقالب اسالمي و 
انقالبیون است. ایشان اضافه 
می كند كه با وجود دستیابی 
»استقالل سیاسی« و »استقالل 
اقتصادی«، اگر »استقالل فرهنگی« 

محقق نشود، ناكام خواهیم ماند
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هسته مركزی آن نفوذ و رسوخ كنند. هر چه نهضت گسترش و عمق بيشتری می يافت و 
بر احتمال كاميابی آن افزوده می شد، تهديد يادشده شدت پيدا می كرد؛ به گونه ای كه در 
سال های پايانی نهضت اسامی كه به وقوع انقاب اسامی منتهی شد، برخی گروه های 
سياسی و معرفتی، از روزنه ها و منفذهای گوناگونی برای رخنه بهره بردند، اما در درجه 
نخس��ت، بصيرت بی نظير حضرت امام خمينی و درجه بعدی، حضور مؤثر شخصيتی 
انديشمند و متعمق همچون عامه مطهری، مسير نفوذ فرصت طلبان را مسدود ساخت. 
اين روند در مقطع پس از پيروزی انقاب اسامی نيز ادامه يافت، اما عوامل پيش گفته، 
همچنان انق��اب را از مخاطره رخنه يابی فرصت طلبان مصون و محفوظ نگاه داش��ت. 
حساسيت شخص آيت اهلل شهيد در اين زمينه، كينه و مخالفت عميق پاره ای از گروه های 
سياسی و معرفتی- و از جمله س��ازمان مجاهدين خلق و بعضی چهره های غرب زده و 
ليبرال- را نسبت به ايشان برانگيخت و سرانجام به شهادت آن فيلسوف بصير انجاميد. 
متأسفانه پس از شهادت ايشان، فرصت مناسبی برای نفوذ يافتن فرصت طلبان به جبهه 
نيروهای انقابی و به خصوص به درون ساختار سياسی1 برآمده از انقاب فراهم آمد كه 

شرح آن مجال ديگری می طلبد. 
5. ابهام طرح های آينده 

گفته شد كه نهضت و انقاب اجتماعی دارای دو ساحت است: يك ساحت دربردارنده 
نفی و انكار و تخريب است و ساحت ديگر، داللت بر اثبات و ايجاد و سازندگی دارد. آنچه 
برای شكل گيری بسيج اجتماعی در س��احت اول ضرورت دارد اين است كه توده های 
مردم دريابند وضعيت موجود، مطلوب نيست و می بايد نسبت به دگرگون ساختن آن 
اقدام نمود. در اين مرحله، خواص و نخبگان بايد مردم را از شكاف2 ميان وضعيت موجود 
و وضعيت مطلوب، آگاه نمايند و احساس نياز به تغيير و تحول اجتماعی را در آنها پديد 
آورند. در اين صورت است كه مردم به جوشش آمده و به تحرك انقابی روی می آورند. اما 
ايجاد بسيج اجتماعی در راستای رقم زدن انقاب، محتاج تحقق شرط ديگری نيز هست: 
نشان دادن نمايی شفاف و واضح از وضعيت مطلوب و ايده آلی كه انقاب در جست وجوی 
دستيابی به آن است. در غير اين صورت، ممكن است جريان مبارز رقيب يا معارض، در 
اين زمينه، گوی سبقت را ربوده و با عرضه كردن طرح های روشن و سنجيده از جامعه 
پساانقابی، بسيج اجتماعی را به س��وی خود روانه كنند. نظر آيت اهلل شهيد اين است 

1. Political Structure
2. Gap
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كه طبقه روحانيت در مقطع اوج گيری نهضت اسامی، با وجود آنكه از سرمايه اعتماد 
اجتماعی فراوانی برخوردار بوده، اما نتوانست يك طرح جامع و تفصيلی برای مهندسی 
اجتماعی1 ارايه كند و يك فضای معرفتی و ايدئولوژيك مرزبندی شده ای را پديد آورد. 
ايشان تصريح می كند كه چنين وضعيتی، »ضايعات اساسی« به دنبال خواهد داشت: 

روحانيت آن گروه مهندسی اجتماعی مورد اعتماد جامعه است كه به 
علل خاصی در ارايه طرح آينده، كوتاهی ك��رده و الاقل به طور كامل و 
به امضا رسيده، ]آن را[ ارايه نداده اس��ت. اما در مقابل، گروه های ديگر 
هس��تند كه طرح ها و نقشه هاشان مشخص اس��ت: معلوم است جامعه 
ايده آل آنها از نظر حكومت، از نظر قانون، از نظ��ر آزادی، از نظر ثروت، 
از نظر مالكي��ت، از نظر اصول قضايی، از نظر اص��ول اخاقی و... چگونه 
جامعه ای است. تجربه نشان داده كه روشن نبودن طرح آينده، ضايعات 

اساسی به بار می آورد.2
عامه مطهری اضافه می كند كه اسام به مثابه يك مكتب، آن اندازه غنی و حاصلخيز 
است كه ما را در مقام نظريه پردازی و توليد ايدئولوژی معطوف به مهندسی اجتماعی، 
از گرته برداری از نظام های معرفتی ديگر، كامًا بی نياز می نمايد، اما مس��ئله اين است 
كه می بايد برای يافتن پاسخ های پرسش ها و حاجات نو و معاصر، روش رجوع به مكتب 

خويش را برای استنباط و استخراج در پيش بگيريم: 
از نظر مواد خام معرفتی، فوق العاده غنی هستيم. ]در نتيجه[ نيازی از 
اين نظر به هيچ منبع ديگر نداريم. تنها كاری كه بايد بكنيم، استخراج 
و تصفيه و تبديل اين مواد خام به مواد قابل اس��تفاده اس��ت و مستلزم 

بيداردلی و كار و صرف وقت است.3 
بايد اذعان نمود كه تجربه فقر نظری و فقدان نظريه ب��رای نظام پردازی اجتماعی، به 
مرحله پس از وقوع انقاب اسامی نيز س��رايت كرد و متأسفانه پس از گذشت بيش از 
س��ه دهه از انقاب، همچنان امتداد تاريخی يافته است؛ به گونه ای كه حضرت آيت اهلل 
خامنه ای رهبر معظم انقاب اس��امی )حفظه اهلل تعالی(، همچنان بر اين واقعيت پای 
می فش��ارند كه توليد علوم انسانی اس��امی به عنوان پروژه ای كه در سال های نخست 
پيروزی انقاب مطرح گرديد، چندان به پهنه عمل پيوند نخورد و معطل و معوق باقی 

1. Social Engineering
2. همان، ص99-100. 

3. همان، ص100. 
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ماند. از اين رو، طرحی كه انقاب اسامی برای 
جامعه پردازی مدعی آن بود، همچنان در حد 
كليات اجمالی و مبهم متوقف مانده و صورت 

تفصيلی و مبسوط نيافته است.
الزم به اشاره است كه عامه مطهری در طول 
حيات علمی- معرفتی خويش، گام های ارزنده 
و برجسته ای در اين رابطه برداشت و توانست 
يك خط ايدئولوژيك متق��ن و عاری از التقاط 
و انحراف پدي��د آورد. جدی ترين و فاخرترين 
اثر ايشان در اين زمينه، مجموعه شش جلدی 
مقدمه ای بر جهان بينی اس��امی است كه در 
آن، صورتی عالمانه و ساختاريافته از هندسه 
ايدئولوژيك و معرفتی انقاب اس��امی عرضه شده اس��ت. نگارنده بر اين باور است كه 
می توان ميراث معرفتی عامه شهيد را مبنا قرار داد و بر اساس جهت گيری و چهارچوب 
آن، هويت ايدئولوژيك انقاب اس��امی را از صورت اجمالی به صورت تفصيلی مبدل و 
تئوريزه نمود. انقاب اسامی در دهه سوم حيات خويش، ديگر نمی تواند در حوزه های 
نظريه سياس��ی، نظريه فرهنگی و نظري��ه اقتصادی، از ايدئولوژی های س��كوالر غربی 
وام گيری كند و يا دس��ت به التقاط بزند و در مقام جامعه پردازی دينی، آميزه ای از حق 
و باطل را به كار گيرد. اين توقع در مرحله نهضت اسامی و پيش از وقوع انقاب وجود 
داشت كه يك طرح جامع و تفصيلی برای جامعه پردازی دينی به افكار عمومی ارايه شود، 
اما توقع يادشده، برآورده نگرديد. در دهه اول انقاب نيز نزاع ها و كشمكش های داخلی، 
كودتا، جنگ تحميلی، جريان ترورها و... سبب شد نيروهای انقابی از اين امر مهم، غفلت 
بورزند و آن را به تأخير بيندازند، اما به نظر نمی رسد در دهه های دوم و سوم، عذری برای 
اين تقصير در ميان نباش��د. نظام های علمی و معرفتی جامعه- يعنی حوزه های علميه 
و دانش��گاه ها- می بايد در اين زمينه، مسئول شناخته  ش��ده و پاسخگوی كوتاهی ها و 
سستی های خويش باش��ند. متأسفانه حقيقت تلخ اين اس��ت كه چنانچه شخص مقام 
معظم رهبری در طول يك دهه گذش��ته بر ضرورت توليد علوم انسانی اسامی تأكيد 
نمی كردند و از مخاطرات و چالش های برآمده از آموزش و شيوع علوم انسانی سكوالر در 
جامعه س��خن نمی گفتند و در مقابل مفاهيم غربی، مفاهيم اسامی مطرح نمی كردند 

عالمه مطهری معتقد است كه هر 
نهضت و انقالب اجتماعی دارای 
دو ساحت است: یکی ساحت نفی 
و انکار و مبارزه و تخریب، دیگری 
ساحت اثبات و تکثیر و سازندگی. 
در تجربه های تاریخی پیشین، طبقه 
روحانیت به ساحت دوم پا ننهاده 
و تکلیف و مسئولیت خویش را 
تمام شده تصور كرده است، اما 
واقعیت آن است كه نقش آفرینی 
مرحله دوم از نقش آفرینی در مرحله 
اول، بسی سخت تر و دشوارتر است 
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)از جمله مردم ساالری دينی به جای دموكراسی1 و پيشرفت اسامی به جای توسعه2(، 
ش��ايد همين اندازه از توجه و اهتمام نيز در جامعه نخبگانی ش��كل نمی گرفت و اتفاق 

تازه ای رخ نمی داد. 
مخاطره ای كه عامه مطهری نسبت به آن هشدار و انذار داده اند، همچنان پابرجاست 
و موضوعيت دارد، بلكه شكل حادتری يافته اس��ت؛ چراكه تداوم يافتن انقاب، وابسته 
به تداوم يافتن ماهيت آن اس��ت و ماهي��ت انقاب نيز همان طرح برخاس��ته از مكتب 
اسام برای جامعه پردازی و تدبير زندگی فرد و جامعه است؛ اما موج چند ضلعی تهاجم 
فرهنگی3 )يا ناتوی فرهنگی4 و يا جنگ نرم5(، ماهيت پيش گفته را به چالش طلبيده و 

در پی مضمحل ساختن آن است. 
6. از دست رفتن خلوص انگيزه ها و نيات 

آخرين آفتی كه آيت اهلل ش��هيد به آن اشاره می كند، اين اس��ت كه عامان و فاعان 
نهضت و انقاب اسامی در صورتی كه خلوص انگيزه ها و نيات خويش را از دست بدهند 
و از مشاركت و همراهی، اغراض و منافع شخصی خود را جست وجو كنند، خواه  ناخواه، 
نهضت و انقاب شكس��ت خواهد خورد و از دسترس��ی به اهداف و آرمان های خويش، 
محروم خواهد ماند. در واقع، اين بخش از هشدارها و انذارهای عامه مطهری، ماهيت 
اخاقی و معنوی دارد و بر ضرورت تهذيب و تزكيه نفس استوار است. مغز متفكر انقاب 
اسامی بر اين باور اس��ت كه انس��ان، موجودی ارزش جو و آرمان خواه است؛ يعنی در 
پاره ای موارد، مطلوب ها و خواسته هايی را دنبال می كند كه »مادی«6 و از نوع »سود«7 
نيست و همچنين، تنها به شخص خودش و يا اطرافيانش، محدود نمی شود. عاوه بر اين، 
حتی ممكن است او سود و منفعت شخصی خود را فدای تحقق آرمان ها و غايات فرامادی 
و معنوی خويش كند.8 بنابراين، اصل اين گرايش به صورت تكوينی در سرشت انسان 
نهاده شده و يكی از ابعاد و ساحات فطرت الهی او را تشكيل می دهد. در نقطه مقابل اين 
گرايش باطنی و درونی، واقعيتی به نام »هوای نفس« وجود دارد كه انسان را از معنويات 

1. Democracy
2. Development
3. Cultural Invasion
4. Cultural NATO
5. Soft War
6. Material
7. Profit

8. مرتضي مطهري، مقدمه ای بر جهان بينی اسامی)1(؛ انسان و ايمان، همان، ص10-11. 
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و اخاقيات دور می س��ازد و او را به زير پا نهادن اصول فطری و فرامادی امر می كند؛ تا 
آنجا كه قرآن كريم يكی از لغزش گاه های انديش��ه و تفكر در انسان را پيروی كردن او از 
اميال و هواهای نفسانی معرفی كرده است.1 بر اين اساس، در فرهنگ اسامی »عبادت« 
و »پرستش« منحصر به مراسم تقديس و تنزيه نيس��ت، بلكه معنا و مفهوم عامی دارد 
و عبارت اس��ت از هرگونه جهت گيری درونی و مطلوب انگاری، ك��ه چنانچه متعلق آن 
غير خدا باشد، »شرك« در مقام پرستش و عبادت است. به عنوان مثال، متابعت انسان 
از هواهای نفسانی خويش، به معنی آن اس��ت كه وی از بندگی خداوند اعراض نموده و 

نفسش را معبود و اله خود قرار داده است.2
ارايت من اتخذ الهه هواه3

اي رسول ديدي حال آنكه هواي نفسش را خداي خود ساخت؟ 
در حقيقت، اين گفته ناظر به نسبتی است كه انسان با اشياي خارجی برقرار می كند؛ 
آيا او متأثر از هوای نفس، شیء خارجی را غايت قلمداد می كند و به آن دل بستگی و تعلق 
خاطر می يابد يا اينكه آن را به خدمت آرمان های عالی و انسانی می گمارد و بر آن حكومت 
می كند؟! عامه مطهری تأكيد می كند كه آنچه انسان را از نظر فردی و اجتماعی، تقسيم 
و تجزيه می كند، تعلق انسان به اشيا است، نه تعلق اشيا به انسان. به بيان ديگر، اسارت 
)بندگی غير خدا( در انس��ان ناشی از »مملوكيت« اوس��ت نه »مالكيتش«.4 آن گونه از 
توحيد كه فرهنگ اسامی قائل بدان است، مشتمل بر رقم خوردن دو نوع دگرگونی و 
انقاب است: يكی دگرگونی درونی كه به توحيد درونی می انجامد و ديگری دگرگونی 
بيرونی كه توحيد اجتماعی را پديد می آورد.5 آنچه در اينجا محل بحث است، نوع نخست 
دگرگونی است كه عامه مطهری از آن به عنوان »آزادی معنوی« ياد كرده است؛ يعنی 
آزادی از اسارت تعلقات مادی و دلبستگی های حيوانی و وابستگی به ذات مقدس الهی. 
اين نوع آزادی، با اصاح درون به وجود می آيد و تا آنجا اهميت دارد كه ايش��ان آن را به 
مثابه يكی از اليه های توحيد عملی انگاشته اس��ت. توضيح اينكه توحيد عملی دارای 
دو اليه اس��ت: توحيد عملی فردی و توحيد عملی اجتماع��ی. توحيد عملی اجتماعی 
ناظر به آزادی انسان از اس��ارت طاغوت های بيرونی است و توحيد عملی فردی ناظر به 

1. همان، ص65-66. 
2. مرتضي مطهري، مقدمه ای بر جهان بينی اسامی)2(؛ جهان بينی توحيدی، تهران، صدرا، ص42. 

3. قرآن كريم، 43/25. 
4. مرتضي مطهري، مقدمه ای بر جهان بينی اسامی)2(؛ جهان بينی توحيدی، همان، ص49. 

5. همان، ص50. 
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آزادی انسان از اس��ارت طاغوت درون. از اين رو، توحيد عملی اجتماعی عبارت است از 
نفی هر گونه پرس��تش غير خدا در مقام خواسته ها و مطلوب ها، از قبيل پرستش هواي 
نفس، پول پرستی، جاه پرستی و...1 ايشان تصريح می كند كه اسام هرگونه هواپرستی، 
جاه پرستی، مقام پرستی، پول پرستی، شخص پرس��تی و... را شرك می شمارد؛2 چراكه 

توحيد در فرهنگ اسامی هيچ انگيزه ای را در كنار خدا مشروع و موجه نمی انگارد: 
توحيد اس��امی، هيچ انگيزه ای غير خدا را نمی پذيرد. از نظر اسام، 
همچنان كه كار خود را بايد برای خدا كرد، كار خلق را نيز بايد برای خدا 
كرد... از نظر اسام، راه، راه خداس��ت و بس، و مقصد، خداست نه چيز 
ديگر... كار برای خود كردن، نفس پرس��تی است، كار برای خلق كردن، 
بت پرستی است، كار برای خدا و برای خلق كردن، شرك و دوگانه پرستی 
است، كار خود و كار خلق برای خدا كردن، توحيد و يگانه پرستی است.3

چنانچه اخاص و انگيزه الهی از مي��ان نيروهای انقابی رخت بربندد و آنها- همچون 
فرصت طلبان- از حاشيه فعاليت ها و تاش های انقابی، منافع شخصی و اغراض مادی 
خود را دنبال نمايند، عاوه بر اينكه توحيد عملی شان مخدوش گرديده، هم از رحمت 
و هدايت خاص الهی محروم می ش��وند و هم ماهيت انقاب دچار استحاله و دگرديسی 
می گردد. به اين سبب است كه عامه مطهری از »انحراف يافتن مسير نيت ها« به عنوان 

يكی از آفت های كليدی نهضت و انقاب نام برده است.4 ايشان می نويسد: 
نهضت خدايی، بايد برای خدا آغاز يابد و برای خ��دا ادامه يابد و هيچ 
خاطره و انديش��ه غير خدايی در آن راه نيابد تا عناي��ت و نصرت الهی 
ش��املش گردد، و اگر نه، باد غيرت خدايی به صد خار پريش��ان دلش 
می نمايد. آنكه نهضت خدايی آغاز می كند، بايد جز به خدا نينديش��د، 
توكلش بر ذات مقدس او باشد و دايماً حضور ذهنی داشته باشد كه در 

حال بازگشتن به سوی اوست.5
آيت اهلل ش��هيد به آيه ای از ق��رآن كريم اش��اره می كند ك��ه در آن، جناب ش��عيب 

پيغمبر)ص( می گويد: 
ان اريد اال االصاح ما استطعت وما توفيقي اال باهلل عليه توكلت و اليه 

1. همان، ص58. 
2. همان، ص64. 
3. همان، ص79. 

4. مرتضي مطهري، نهضت های اسامی در صدساله اخير، همان، ص100.
5. همان. 
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انيب1
]حضرت شعيب به قوم خود گفت:[ من قصدی جز اصاح ]جامعه[ تا 
آنجا كه بتوانم ندارم و توفيق من جز به ]ياری[ خدا نيس��ت؛ بر او توكل 

كرده ام و به سوی او بازمی گردم. 
نكته ديگری كه عامه مطهری بدان می پردازد اين اس��ت ك��ه مصون و محفوظ نگاه 
داشتن نيت و انگيزه در دوران مبارزه و نفی، آسان تر از دوران كاميابی و سازندگی است؛ 
زيرا در اين مقطع دوم است كه مواهب مادی و منزلت های سياسی در ساختار اجتماعی 
جديد، به نيروهای انقابی رو آورده و محتمل است كه نيات و انگيزه های آنان را آلوده 

به عوامل غير خدايی نمايد: 
پاك نگه داش��تن انديش��ه و ني��ت در مراح��ل نفی و ان��كار كه همه 
سرگرمی ها، درگيری با دش��من بيرونی است، آسان تر است. همين كه 
نهضت به ثمر رسيد و نوبت س��ازندگی و اثبات- كه ضمناً پای تقسيم 

غنائم هم در ميان است- برسد، حفظ اخاص بسی مشكل تر است.2
خداوند متعال می فرمايد: 

احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا و هم ال يفتنون و لقد فتنا الذين 
من قبلهم فليعلمن اهلل الذين صدقوا و ليعلمن الكاذبين.3

آيا مردم پنداش��تند كه تا گفتند ايمان آورديم، رها می شوند و مورد 
آزمايش قرار نمی گيرند. و به يقين كس��انی را كه پيش از اينان بودند، 
آزموديم تا خدا آنان را كه راس��ت گفته اند معل��وم دارد و دروغگويان را 

]نيز[ معلوم دارد. 
اگر نيروها و عامان انقابی در اين مرحله، از مسير اخاص و خدامحوری انحراف يافته 
و بر س��ر تصاحب اموال مادی و مراتب اعتباری با يكديگر به نزاع و كشمكش بپردازند، 
مشمول اين سنت اليتغير الهی خواهند شد كه سرنوشت شان در اثر رويه ناصوابی كه در 

پيش گرفته اند، دگرگون می شود و انقاب به سوی قهقرا سير می كند.4
دست كم دو امر، از جمله مبادی فعل اختياری هستند: يكی بينش و معرفت،5 و ديگری 

1. قرآن كريم، 88/11. 
2. مرتضي مطهري، نهضت های اسامی در صدساله اخير، همان، ص101. 

3. قرآن كريم، 29/ 2-3. 
4. مرتضي مطهري، نهضت های اسامی در صدساله اخير، همان، ص102. 

5. Knowledge
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گرايش و خواس��ته.1 هر خطا و لغزش��ی كه از 
انسان سر بزند، ريشه در نقص و كاستی آدمی 
در اين دو زمينه دارد؛ يعنی يا از درك حقيقت 
باز مان��ده و دچ��ار انحراف فك��ری و اعتقادی 
گرديده، يا در چن��گال نفس اماره گرفتار آمده 
و مطيع خواس��ته های آن ش��ده اس��ت. اغلب 
عواملی كه آيت اهلل ش��هيد در بندهای گذشته 
از آنها س��خن گفت، از س��نخ علل بينش��ی و 
معرفت��ی بودن��د- از جمله نفوذ انديش��ه های 
بيگانه، تجددگرايی افراط��ی و ابهام طرح های 
آينده- اما اين عوامل اخير، از س��نخ گرايش ها 
و خواسته ها است. نيت و انگيزه انسان آنگاه از 
مسير و مدار خدايی فاصله می گيرد و سمت و 
س��وی منفعت طلبانه و سودجويانه می يابد كه 
وی از گرايش ه��ا و خواس��ته های عالی و الهی 

اعراض كند و در مرداب نفسانيت و خواهش های نفسانی و شيطانی خويش فرو افتد. در 
اين حال، نقص و سستی وی اين نيست كه به حق، معرفت ندارد يا از عقيده حقه، بی خبر 
اس��ت، بلكه واقعيت آن اس��ت كه او با وجود علم به حقه، در اثر متابعت از هوای نفس، 
برخاف معرفت يقينی خود حركت كرده اس��ت. بنابراين، عاج مرض آدمی در اينجا، 
نه تحصيل معرفت حقه، كه تهذيب و تزكيه نفس اس��ت. چه بسيارند نيروهای انقابی 
معتقد و باورمندی كه پس از وقوع انقاب و وصول به كاميابی ها و توفيقات درخش��ان، 
اندك اندك اس��ير جاذبه های مادی و حيوانی ش��ده و به »كاال« و »س��مت« دلبسته 
می شوند و گذشته خويش را به فراموشی می س��پارند. در واقع، آنها نتوانسته اند تحولی 
كه در اثر انقاب اجتماعی در درون خودشان روی داد را صيانت و حفاظت كنند و به اين 
سبب، انقاب باطنی و معنوی آنها، به تدريج رنگ باخته و آنها تغيير شخصيت و هويت 
می دهند. بر پايه اين تحليل می توان گفت »ريزش »هايی كه در جامعه پساانقابی روی 
می دهد، دست كم دو خاستگاه و منشأ دارد: زايل گرديدن عقايد و باورهای حقه در ذهن 
و انديشه نيروهای انقابی، يا از دست رفتن انگيزه ها و نيات خدايی در قلب و دل آنها. هر 

1. Asked

فرصت طلبان كسانی هستند كه در 
مراحل اولیه نهضت و انقالب، به دلیل 
آنکه كامیابی و تحقق آن را محتمل 
نمی انگارند، به آن نمی پیوندند و 
چه بسا در برابر آن، صف آرایی و 
مقاومت می كنند، اما به محض 
آنکه نهضت و انقالب از تنگه های 
دشوار آغازین عبور كرد و به مرحله 
تثبیت و گسترش پا نهاد، با تظاهر 
به انقالبی گری و آمادگی فداكاری 
برای آن، در میان نیروهای اصیل 
انقالب، رخنه می كنند؛ تا آنجا كه 
گاه حتی نیروهای اصیل و متعهد را از 
صحنه كنشگری خارج ساخته و خود 

صدرنشین و تصمیم ساز می شوند 
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يك از اين دو حالت كه تحقق يابند، به مثابه آفت بزرگ و بنيان برافكنی دامن گير انقاب 
خواهند شد و موجوديت يا ماهيت آن را به مخاطره اضمحال و نابودی خواهند افكند؛ 

چنانكه امام علی)ع( در خطبه پنجاهم نهج الباغه می فرمايد: 
انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع، و احكام تبتدع، يخالف فيها كتاب  اهلل، 
و يتولی عليها رجال رجاالً علی غير دي��ن اهلل. فلو ان الباطل خلص من 
مزاج الحق لم يخف علی المرتادين. ولو ان الحق خلص من لبس الباطل 
انقطعت عنه السن المعاندين. ولكن يؤخذ من هذا ضغث، و من هذا ضغث 
فيمزجان، فهنالك يستولی الشيطان علی اوليائه، و ينجو الذين سبقت 

لهم من اهلل الحسنی. 
همانا آغاز پديد آمدن فتنه ها، »پيروی خواهش های نفسانی« است و 
»نوآوری ]بدعت[ در حكم های آس��مانی«. نوآوري هايی كه كتاب خدا 
آن را نمی پذي��رد و گروهی از گروه ديگر ي��اری خواهد تا برخاف دين 
خدا، اجرای آن را به عهده گيرد. پس اگر »باطل« با »حق« درنياميزد، 
حقيقت جو آن را شناس��د و دان��د، و اگر حق به باطل پوش��يده نگردد، 
دشمنان را مجال طعنه زدن نماند. ليكن اندكی از اين و آن گيرند، تا به 
هم درآميزد و شيطان فرصت يابد و حيلت برانگيزد تا بر دوستان خود 
چيره شود و از راهش��ان به در برد. اما آن را كه لطف حق دريافته باشد، 

نجات يابد و راه حق را به سر برد.1

نتيجه گيری 
در نهايت، چالش ها و آفت های ش��ش گانه ای ك��ه آيت اهلل مطهری ب��ه مثابه قواعد و 
چهارچوب هايی برای فهم و تحليل جامعه پس��اانقابی ايران به آنها اش��اره كرده اند را 
می توان در قالب جدول زير كه مشتمل بر س��ه متغير آفت انقاب اسامی، نوع و سنخ 

آفت، و عاج رفع آفت است، خاصه بندی و ارايه نمود: 

1. نهج الباغه، همان، خطبه 50، ص43. 
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عاج رفع آفت نوع و سنخ آفت آفت انقاب اسامی رديف

بينشی )معرفتی( نفوذ انديشه های بيگانه 1
عرض��ه پرداخ��ت ن��و و جام��ع از اس��ام در 
چهارچوب ايدئولوژی/ تئوريزه كردن مفاهيم 

و گزاره های اسامی 

2
تجددگراي��ی افراطی/ 
زم��ان معياران��گاری/ 

غرب زدگی 
اس��ام  معياران��گاری/ اعت��دال در مواجهه با بينشی )معرفتی( 

اقتضائات زمانه و عصر 

تداوم بازيگری نيروهای انقابی در مركز صحنه كنشی )رفتاری( ناتمام گذاشتن 3

مرزبندی شفاف با نيروهای فرصت طلب/ عدم كنشی )رفتاری( رخنه فرصت طلبان 4
غفلت ورزی نيروهای انقابی 

طراحی تفصيلی مسير انقاب و جامعه آرمانی بينشی )معرفتی( ابهام طرح های آينده 5
آن 

انح��راف يافتن مس��ير 6
تهذيب و تزكيه مستمر نفس/ معنويت گرايی گرايشی )معنوی( نيت ها و انگيزه ها 

تدقيق و تأمل در آنچه ذيل عنوان منطق تئوريك برای تحليل جامعه پساانقابی ايران 
بيان شد، به روشنی نمايانگر »عمق« و »غنا«ی كم نظير مباحث اجتماعی آيت اهلل شهيد 
مطهری است. از اين رو، نتايج معرفتی و عملی متعددی بر نظريه ايشان مترتب می شود 
كه برآورنده حاجات و نيازهای گوناگون امروز ما هستند. در اين بخش به پاره ای از نتايج 

و دستاوردهای يادشده، اشاره ای گذرا می كنيم: 
اول؛ عامه مطهری براي تبيين چالش ها و مشكات جامعه پساانقابی ايران، شرايط 
»پس از پيروزي انقاب اسامي« را مشابه با شرايط بعد از نزول آيه سوم سوره مباركه 
مائده قلمداد كرده كه از آخرين س��وره هاي نازل ش��ده بر پيامبر اكرم)ص( اس��ت. آيه 
يادش��ده داللت بر اين معنا دارد كه پس از »واقعه غدير«، ديگ��ر تهديد تأثيرگذاري از 
جانب دشمنان اسام )از قبيل كفار، مشركين، يهودي ها و...(، متوجه اسام نيست؛ زيرا 
اسام بر همه آنها غلبه و چيرگي يافته است و آنها توان حذف و انهدام موجوديت اسام 
را ندارند. اما از سوي ديگر، اين آيه مي فرمايد كه »مسلمين« بايد از خداوند پروا و هراس 
به دل داشته باشند كه مبادا در اثر »انحراف از مسير حق« و مبتا شدن به »استحاله« و 
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»دگرگوني«، سنت هاي اجتماعي الهي- كه اليتغير 
هستند- درباره آنها اعمال شود و تحقق يابد؛ چراكه 
مطابق س��نت اجتماعی الهی، اگر جامعه دينی پس 
از آنكه ح��ق به آن عرضه گرديد و به طريق س��عادت 
هدايت شد، از ارزش ها و آموزه های الهی روی گرداند، 

مشمول »غضب الهی« واقع می شود. 
دوم؛ »انديش��ه های بيگانه« به دو صورت می توانند 
به درون ايدئول��وژی انقاب نف��وذ ك��رده و آن را به 
تصرف خود درآورند: به واسطه »دشمنان انقاب« و ديگری به واسطه خود »نيروهای 
انقابی« )يعنی مدافعان ايدئولوژی اسامی(. عامه شهيد درباره مسير دوم نفوذ يافتن 
انديشه های بيگانه به درون ايدئولوژی اسامی بر اين باور است كه افزون بر دشمنان و 
معارضان، گاهی نيز از سوی خود نيروهای انقابی )كه ناشی از »شيفتگی« و »عاقه« 
نسبت به پاره ای از نظريه ها و انديش��ه های بيگانه به دليل ضعف در شناخت ماهيت و 
مقومات ايدئولوژی اسامی(، روند نفوذ تحقق می يابد و به اين ترتيب، اصالت و خلوص 

ايدئولوژيك اوليه از دست می رود. 
سوم؛ در مقابل آفت »نفوذ انديشه های بيگانه« به درون ذهنيت ايدئولوژيك نيروهای 
انقابی، راهكار اصلی و تعيين كننده، دفع و طرد و تحريم نيست، بلكه می بايد دست به 
تاش ايجابی و اثباتی زد و حوايج نظری جامعه اس��امی و نيروهای انقابی را از طريق 

توليد و بازتوليد مستمر »ايدئولوژی اسامی« برآورده ساخت. 
چهارم؛ عامه مطهری معتقد اس��ت كه با وجود دس��تيابی »اس��تقال سياس��ی« و 
»استقال اقتصادی«، اگر »استقال فرهنگی« محقق نشود، ناكام خواهيم ماند. از اين 
رو، »التقاط ايدئولوژيك«، يك »خطر بزرگ« براي انقاب اسامي و انقابيون است؛ تا 

آنجا كه اين امر، اصل انقاب اسامی را به »فنا« خواهد كشاند. 
پنجم؛ فعاالن »گفتمان متجدد« بر اين باورند كه دگرگونی های »زمانه« و اقتضائات 
آن را به صورت مطلق می بايد معيار فهم از دين و دي��ن داری قرار داد. در حقيقت، اين 
عده در لفافه ايده »اجتهاد آزاد«، حق و باطل را به مفاهيمی نس��بی و تاريخ مند تبديل 
می كنند كه نه متأثر از مكتب اسام، بلكه برخاسته از حوايج و الزامات جامعه اند. به اين 
سبب، عامه مطهری در تعريف »تجددگرايی افراطی« يا »تجددزدگی« می نويسد اين 
جريان، برای آنكه از مكتب اس��ام، چهره ای »زمان پسند« و »عصری« عرضه كند، در 

»اندیشه های بیگانه« به دو 
نند به درون  صورت می توا
نفوذ  انقالب  ایدئولوژی 
كرده و آن را به تصرف خود 
درآورند: به واسطه »دشمنان 
انقالب« و دیگری به واسطه 
خود »نیروهای انقالبی« )یعنی 

مدافعان ایدئولوژی اسالمی(
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ماهيت و ذات آن دست برده و آن را استحاله می كند. 
ششلم؛ هر نهضت و انقاب اجتماعی دارای دو ساحت اس��ت: يكی ساحت »نفی« و 
»انكار« و »مبارزه« و »تخريب«، ديگری س��احت »اثبات« و »تكثير« و »سازندگی«. 
عامه مطهری معتقد اس��ت كه در تجربه های تاريخی پيش از انقاب اس��امی س��ال 
1357، »طبقه روحانيت« به دليل اينكه تكليف و مسئوليت خويش را تمام شده تصور 
كرده، به ساحت دوم پا ننهاده است، اما واقعيت آن است كه نقش آفرينی مرحله دوم از 

نقش آفرينی در مرحله اول، بسی سخت تر و دشوارتر است. 
هفتم؛ »فرصت طلبان« كسانی هس��تند كه در مراحل اوليه نهضت و انقاب، به دليل 
آنكه كاميابی و تحقق آن را محتمل نمی انگارند، به آن نمی پيوندند و چه بس��ا در برابر 
آن، صف آرايی و مقاوم��ت می كنند، اما به مح��ض آنكه نهضت و انق��اب از تنگه های 
دشوار آغازين عبور كرد و به مرحله تثبيت و گسترش پا نهاد، با تظاهر به انقابی گری و 
آمادگی فداكاری برای آن، در ميان نيروهای اصي��ل انقاب، رخنه می كنند؛ تا آنجا كه 
گاه حتی نيروهای اصيل و متعهد را از صحنه كنشگری خارج ساخته و خود صدرنشين و 
تصميم ساز می شوند. تجربه های تاريخی متعدد، آن اندازه بر اين نظر صحه می گذارد كه 
برخی را بر آن داشته كه معتقد شوند انقاب، فرزندخور است، اما در مقابل، آيت اهلل شهيد 
تصريح می كند كه اين نظر، صحيح نيست؛ زيرا انقاب، فرزندخور نيست، بلكه »غفلت« 
نيروهای انقابی از نفوذ و رخنه فرصت طلبان است كه چنين وضعيتی را پديد می آورد. 
هشتم؛ طبقه روحانيت در مقطع اوج گيری نهضت اس��امی، با وجود آنكه از سرمايه 
اعتماد اجتماعی فراوانی برخوردار بوده، اما نتوانسته يك »طرح« جامع و تفصيلی برای 
مهندس��ی اجتماعی ارايه كند و يك فضای معرفتی و ايدئولوژيك مرزبندی شده ای را 
پديد آورد. عامه مطهری اضافه می كند كه اسام به مثابه يك مكتب، آن اندازه غنی و 
حاصل خيز است كه ما را در مقام نظريه پردازی و توليد ايدئولوژی معطوف به مهندسی 
اجتماعی، از گرته برداری از نظام های معرفتی ديگر، كامًا بی نياز می نمايد، اما مس��ئله 
اين است كه می بايد برای يافتن پاسخ های پرسش ها و حاجات نو و معاصر، روش رجوع 

به مكتب خويش را برای استنباط و استخراج در پيش بگيريم. 
نهم؛ تجربه »فقر نظری« برای نظام پردازی اجتماع��ی، به مرحله پس از وقوع انقاب 
اسامی نيز سرايت كرد و متأسفانه پس از گذشت بيش از سه دهه از انقاب، همچنان 
امتداد تاريخی يافته اس��ت؛ به گونه ای كه رهبر معظم انقاب اسامی، همچنان بر اين 
واقعيت پا می فش��ارند كه توليد »علوم انسانی اس��امی«، چندان به پهنه عمل پيوند 
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نخورده و معطل و معوق باقی مانده است. از اين رو، 
طرحی كه انقاب اسامی برای جامعه پردازی مدعی 
آن بود، همچنان در حد »كلي��ات اجمالی« متوقف 

مانده و صورت »مبسوط« و »مدون« نيافته است. 
دهم؛ چنانچه »اخاص« و »انگيزه الهی« نيروهای 
انقابی از دست برود و آنها- همچون فرصت طلبان- 
از حاش��يه فعاليت ها و تاش ه��ای انقابی، »منافع 
ش��خصی« و »اغراض مادی« خود را دنبال نمايند، 
عاوه بر اينكه »توحيد عملی« شان مخدوش گرديده، 
هم از »هدايت خاص الهی« محروم می ش��وند و هم 
به تدريج، ماهيت انقاب اسامی، دچار »استحاله« 
و »دگرديس��ی« می گردد. نكته ديگر اينكه، مصون 
و محفوظ نگاه داش��تن نيت و انگي��زه در دوران »مبارزه« و »نفی«، آس��ان تر از دوران 
»كاميابی« و »سازندگی« اس��ت؛ زيرا در اين مقطع دوم اس��ت كه »مواهب مادی« و 
»منزلت های سياس��ی« در س��اختار اجتماعی جديد، به نيروهای انقاب��ی رو آورده و 

محتمل است كه نيات و انگيزه های آنان را آلوده به عوامل غير خدايی نمايد. 

نکته دیگری كه عالمه مطهری 
بدان می پردازد این است كه 
مصون و محفوظ نگاه داشتن 
نیت و انگیزه در دوران مبارزه 
از دوران  آسان تر  نفی،  و 
كامیابی و سازندگی است؛ 
زیرا در این مقطع دوم است 
كه مواهب مادی و منزلت های 
سیاسی در ساختار اجتماعی 
جدید، به نیروهای انقالبی رو 
آورده و محتمل است كه نیات 
و انگیزه های آنان را آلوده به 

عوامل غیر خدایی نماید 


