بسم اهلل الرحمن الرحیم
انقالبی ماندن با تأکید بر اندیشه های شهید مطهری()2

«شناخت موانع انقالبی ماندن»

مقدمه:
استاد شهید آیت اهلل مطهری(رضوان اهلل تعالی علیه) معتقد است که نهضتها مانند همه پدیدههاى دیگر ممكن است
دچار آفتزدگى شوند و وظیفه رهبرى نهضت است که بروز آفت پیشگیرى کند و اگر احیاناً آفت نفوذ کرد ،با وسایلى
که در اختیار دارد و یا باید در اختیار بگیرد ،آفتزدایى نماید.
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مسئولیت رهبری نهضت در زمان حاضر بر دوش مقام معظم رهبری(مدظله العالی) است و از این رو الزم است همه
افراد جامعه به فرمایشات ایشان توجه کامل داشته باشند تا از آفاتی که نهضت را تهدید می کند آگاهی یافته و با آن مقابله
نماییم و در حد توان خود از انقالب دفاع و در جرگه انقالبیون نیز بمانیم.
نوشتار پیش رو خالصه ای از مطالبی است که استاد مطهری درباره آفات نهضت در کتاب بررسی اجمالی نهضتهای
اسالمی در صد ساله اخیر مطرح نموده اند .الزم به ذکر است برای حفظ امانت ،تنها به تلخیص عبارتهای استاد پرداخته
شده و از تصرف در متن خودداری شده است.
آفات نهضت
 -1نفوذ اندیشههاى بیگانه

اندیشههاى بیگانه از دو طریق نفوذ مىکنند.
الف -از طریق دشمنان :هنگامى که یك نهضت اجتماعى اوج مىگیرد و جاذبه پیدا مىکند و مكتبهاى دیگر را
تحتالشعاع قرار مىدهد ،پیروان مكتبهاى دیگر براى رخنه کردن در آن مكتب و پوسانیدن آن از درون ،اندیشههاى
بیگانه را که با روح آن مكتب مغایر است وارد آن مكتب مىکنند و آن مكتب را به این ترتیب از اثر و خاصیت
مىاندازند و یا کماثر مىکنند .نمونهاش را در قرون اولیه اسالم دیدهایم .پس از گستردگى و جهانگیرى اسالم،
مخالفان اسالم مبارزه با اسالم را از طریق تحریف آغاز کردند .اندیشههاى خود را با مارك تقلّبى اسالم صادر نمودند.
اسرائیلیات ،مجوسیات ،مانویات با مارك اسالم وارد حدیث و تفسیر و افكار و اندیشههاى مسلمانان گردید و بر سر
اسالم آمد آنچه آمد .خوشبختانه علماى اسالم متوجه این نكته شدند و تا حد زیادى موفق به آفتزدایى گشتند و هنوز
هم ادامه دارد.
ب -از طریق دوستان و پیروان :گاهى پیروان خود مكتب به علت ناآشنایى درست با مكتب ،مجذوب یك سلسله
نظریات و اندیشههاى بیگانه مىگردند و آگاهانه یا ناآگاهانه آن نظریات را رنگ مكتب مىدهند و عرضه مىنمایند.
نمونه این نیز در جریانات قرون اولیه اسالم دیده مىشود که مثالً مجذوبشدگان به فلسفه یونانى و آداب و رسوم
ایرانى و تصوف هندى ،نظریات و اندیشههایى را به عنوان خدمت (نه به قصد خیانت) وارد اندیشههاى اسالمى کردند.
خوشبختانه این جهت نیز از چشم تیزبین علماى اسالمى دور نماند و یك جریان «نقد اندیشه» در این موضوعات نیز
مىبینیم که سیر تحوالت آن نظریات در جهت حذف نظریات بیگانه هدایت شده است.
امروز که نهضت اسالمى ایران اوج گرفته و مكتبها و «ایسم» ها را تحتالشعاع قرار داده است ،هر دو جریان را
مشاهده مىکنیم .هم گروهى را مىبینیم که واقعاً وابسته به مكتبهاى دیگر بالخصوص مكتبهاى ماتریالیستى هستند و
چون مىدانند با شعارها و مارکهاى ماتریالیستى کمتر مىتوان جوان ایرانى را شكار کرد ،اندیشههاى بیگانه را با مارك
اسالمى عرضه مىدارند .بدیهى است اسالمى که با محتواى ماتریالیستى در مغز یك جوان فرو رود و تنها پوسته
اسالمى داشته باشد به سرعت دور انداخته مىشود .و هم مىبینیم -و این خطرناکتر است -که افرادى مسلمان اما ناآشنا
به معارف اسالمى و شیفته مكتبهاى بیگانه ،به نام اسالم ،اخالق مىنویسند و تبلیغ مىکنند اما اخالق بیگانه ،فلسفه
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تاریخ مىنویسند همان طور ،فلسفه دین و نبوت مىنویسند همان طور ،اقتصاد مىنویسند همان طور ،سیاست مىنویسند
همان طور ،جهانبینى مىنویسند همان طور ،تفسیر قرآن مىنویسند و ...

 -2تجددگرایى افراطى

پرهیز از افراط و تفریط و گرایش به اعتدال در هر کارى خالى از دشوارى نیست .گویى همیشه راه اعتدال یك خط
باریك است که اندك بىتوجهى موجب خروج از آن است .اینكه در آثار دینى وارد شده که «صراط» از «مو» باریكتر
است اشاره به همین نكته است که رعایت اعتدال در هر کارى سخت و دشوار است.
بدیهى است که مشكالت جامعه بشرى نو مىشود و مشكالت نو راه حل نو مىخواهد« .الحوادث الواقعه» چیزى جز
پدیدههاى نوظهور نیست که حل آنها بر عهده حامالن معارف اسالمى است .سرّ ضرورت وجود مجتهد در هر دوره و
ضرورت تقلید و رجوع به مجتهد زنده همین است ،و الّا در یك سلسله مسائل استاندارد شده میان تقلید از زنده و مرده
فرقى نیست .اگر مجتهدى به مسائل و مشكالت روز توجه نكند ،او را باید در صف مردگان به شمار آورد .افراط و تفریط
در همین جا پیدا مىشود.
برخى آنچنان عوامزده هستند که تنها معیارشان سلیقه عوام است و عوام هم گذشتهگراست و به حال و آینده کارى
ندارد .برخى دیگر که به مسائل روز توجه دارند و درباره آینده مىاندیشند متأسفانه سخاوتمندانه از اسالم مایه مىگذارند؛
سلیقه روز را معیار قرار مىدهند و به نام «اجتهاد آزاد» به جاى آنكه اسالم را معیار حق و باطل زمان قرار دهند ،سلیقه و
روح حاکم بر زمان را معیار اسالم قرار مىدهند .مثالً مَهر نباید باشد چون زمان نمىپسندد ،تعدد زوجات یادگار عهد
بردگى زن است ،پوشیدگى همین طور ،اجاره و مضاربه و مزارعه یادگار عهد فئودالیسم است و فالن حكم دیگر یادگار
عهدى دیگر ،اسالم دین عقل و اجتهاد است ،اجتهاد چنین و چنان حكم مىکند.
باید توجه داشته باشیم که حتى معیارهایى که دانشمندان روشنفكر و مترقى اهل تسنن نظیر عبده و اقبال براى حل
مشكالت جدید ارائه کردهاند از قبیل تمایز قائل شدن میان عبادات و معامالت و تعبیرهاى خاصى که آنها از اجماع،
اجتهاد ،شورا و غیره کردهاند و همچنین جهانبینى اسالمى که آنها عرضه کردهاند ،به هیچ وجه براى ما که پرورده فرهنگ
اسالمى پیشرفته شیعى هستیم قابل قبول نیست و نمىتواند الگو قرار گیرد .فقه شیعه ،حدیث شیعه ،کالم شیعه ،فلسفه شیعه،
تفسیر شیعه ،فلسفه اجتماعى شیعه از آنچه در جهان تسنن رشد کرده بسى رشدیافتهتر و جوابگوتر است .هرچند جهان
تسنن به علل جغرافیایى و غیرجغرافیایى پیش از جهان تشیع با تمدن جدید و مشكالت و مسائلى که این تمدن به وجود
آورده آشنا شده و در جستجوى کشف راه حل آن برآمده است و شیعه دیرتر نظریات خود را عرضه داشته است ،ولى
مقایسه میان آنچه در سنوات اخیر از جهان شیعه عرضه شده و آنچه از جهان تسنن عرضه شده است مىرساند که نظریات
شیعى از برکت پیروى از مكتب اهل بیت علیهم السالم بسى عمیقتر و منطقىتر است .ما نیازى نداریم که امثال عبده و اقبال
و فرید وجدى و سید قطب و محمد قطب و محمد غزالى و امثال اینها را الگو قرار دهیم.
به هرحال تجددگرایى افراطى -که هم در شیعه وجود داشته و دارد و هم در سنى -و در حقیقت عبارت است از
آراستن اسالم به آنچه از اسالم نیست و پیراستن آن از آنچه از اسالم هست به منظور رنگ زمان زدن و باب طبع زمان
کردن ،آفت بزرگى براى نهضت است و وظیفه رهبرى نهضت است که جلو آن را بگیرد.
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 -3اکتفا به مرحله پیروزی و رها کردن مرحله سازندگی و اثبات

متأسفانه تاریخ نهضتهاى اسالمى صد ساله اخیر یك نقیصه را در رهبرى روحانیت نشان مىدهد و آن اینكه
روحانیت ،نهضتهایى که رهبرى کرده تا مرحله پیروزى بر خصم ادامه داده و از آن پس ادامه نداده و پى کار خود رفته و
نتیجه زحمات او را دیگران و احیاناً دشمنان بردهاند .مانند اینكه کسى زمین غصبشدهاش را با قدرت و شدت مطالبه کند
و با صرف نیرو و بذل مال و جان آن را از دست دشمن بگیرد ،اما همینكه گرفت برود به خانه خود بنشیند و یك دانه بذر
هم در آن نپاشد ،دیگران بروند از آن به سود خود استفاده کنند.
انقالب عراق با پایمردى روحانیت شیعه به ثمر رسید ،اما روحانیت از ثمره آن بهرهبردارى نكرد و نتیجهاش را امروز
مىبینیم .مشروطیت ایران را روحانیت به ثمر رسانید ،اما آن را ادامه نداد و بهرهبردارى نكرد و لهذا طولى نكشید که یك
دیكتاتورى خشن روى کار آمد و از مشروطیت جز نام باقى نماند ،بلكه تدریجاً در مردم سوءظن پدید آمد که اساساً رژیم
استبداد از رژیم مشروطه بهتر بوده است و مشروطیت گناه است .حتى در جنبش تنباکو اظهار تأسف مىشود که روحانیت
با لغو امتیاز رژى کار خود را تمامشده تلقى کرد در صورتى که مىتوانست پس از آن آمادگى مردم ،یك نظام واقعاً
اسالمى به وجود آورد.
نهضت اسالمى ایران در حال حاضر در مرحله نفى و انكار است .مردم ایران یكدست علیه استبداد و استعمار قیام
کردهاند .مرحله نفى و انكار به دنبال خود مرحله سازندگى و اثبات دارد .به دنبال ال اله باید الَّا اللَّه بیاید .در هر نهضت،
مرحله سازندگى و اثبات از مرحله نفى و انكار دشوارتر است .اکنون این نگرانى در مردم هوشمند پدید آمده است که آیا
باز هم روحانیت کار خود را نیمهتمام خواهد گذاشت؟
 -4رخنه فرصتطلبان

رخنه و نفوذ افراد فرصتطلب در درون یك نهضت از آفتهاى بزرگ هر نهضت است .وظیفه بزرگ رهبران اصلى
این است که راه نفوذ و رخنه این گونه افراد را سدّ نمایند .هر نهضت مادام که مراحل دشوار اولیه را طى مىکند
سنگینىاش بر دوش افراد مؤمن مخلص فداکار است ،اما همینكه به بار نشست و یا الاقل نشانههاى بار دادن آشكار گشت و
شكوفههاى درخت هویدا شد ،سر و کلّه افراد فرصتطلب پیدا مىشود .روز به روز که از دشواریها کاسته مىشود و موعد
چیدن ثمر نزدیكتر مىگردد ،فرصتطلبان محكمتر و پرشورتر پاى عَلَم نهضت سینه مىزنند تا آنجا که تدریجاً انقالبیون
مؤمن و فداکاران اولیه را از میدان بدر مىکنند .این جریان تا آنجا کلیت پیدا کرده که مىگویند« :انقالب فرزندخور
است» گویى خاصیت انقالب این است که همینكه به نتیجه رسید فرزندان خود را یكیك نابود سازد .ولى انقالب
فرزندخور نیست ،غفلت از نفوذ و رخنه فرصتطلبان است که فاجعه به بار مىآورد.
انقالب مشروطیت ایران را چه کسانى به ثمر رساندند؟ و پس از به ثمر رسانیدن ،چه چهرههایى پستها و مقامات را
اشغال کردند؟ و نتیجه نهایى چه شد؟
سردار ملىها و ساالر ملىها و سایر قهرمانان آزادیخواه ،همه به گوشهاى پرتاب شدند و به فراموشى سپرده شدند و
عاقبت با گرسنگى و در گمنامى مردند ،اما فالن الدولهها که تا دیروز زیر پرچم استبداد با انقالبیون مىجنگیدند و طناب به
گردن مشروطهچیان مىانداختند ،به مقام صدارت عُظمى رسیدند و نتیجه نهایى ،استبدادى شد به صورت مشروطیت.
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فرصتطلبى تأثیر شوم خود را در تاریخ صدر اسالم نشان داد .در دوره عثمان ،فرصتطلبان جاى شخصیتهاى مؤمن
به اسالم و اهداف اسالمى را گرفتند ،طریدها وزیر شدند و کعباالحبارها مشاور ،و اما ابوذرها و عمارها به تبعیدگاه
فرستاده شدند و یا در زیر لگد مچاله شدند.
چرا قرآن کریم میان انفاق و جهاد قبل از فتح مكه و انفاق و جهاد بعد از فتح مكه و در حقیقت میان مؤمنِ منفقِ
مجاهدِ قبل از فتح و مؤمنِ منفقِ مجاهدِ بعد از فتح فرق مىگذارد؟
ال يَسْتَوى مِنْكُمْ مَنْ انْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قاتَلَ اولئِكَ اعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذينَ انْفَقوا مِنْ بَعْدُ وَ قاتَلوا وَ كُلّاً وَعَدَ اللَّهُ
الْحُسْنى وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلونَ خَبيرٌ( .حديد)01/
آنان که پیش از فتح ،انفاق و جهاد کردند (با دیگران) همانند نیستند .آنان از نظر درجه بزرگترند از کسانى که بعد از
فتح انفاق و جهاد کردند و خداوند به همه وعده نیكى داده و خداوند به آنچه مىکنید آگاه است.
سرّ مطلب واضح است .پیش از فتح مكه هرچه بود دشوارى و تحمل مشقت بود ،ایمانها خالصتر و انفاقها و جهادها
بىشائبهتر و از روحیه فرصتطلبى دورتر بود ،برخالف انفاق و جهاد بعد از فتح که در آن حد از بىشائبگى نبود.
همچنین قرآن درباره مجاهدین اولین مىفرماید :بیست نفر شما برابر با دویست نفر از کافران است .ولى همینكه
عناصر دیگر که هنوز روح اسالمى کامالً در آنها دمیده نشده بود و دقیقاً مؤمن به اهداف انقالب اسالمى نبودند وارد
شدند -و در آن هنگام مىشد اسالم را یك فرصت تلقى کرد -مىگوید صد نفر شما با دویست نفر دشمن برابرى مىکند.
(مضمون آیات  56و  55سوره انفال)
نهضت را اصالحطلب آغاز مىکند نه فرصتطلب ،و همچنین آن را اصالحطلب مؤمن به اهداف نهضت مىتواند
ادامه دهد نه فرصتطلب که در پى منافع خویش است.
به هرحال مبارزه با رخنه و نفوذ فرصتطلبان علىرغم تظاهرات فریبندهشان یكى از شرایط اصلى ادامه یك نهضت
در مسیر اصلى است.
 -5روشن نبودن طرح هاى آینده انقالب

فرض کنیم ساختمان فرسوده و بىقوارهاى را که در آن با ناراحتى بسر مىبریم مىخواهیم خراب کنیم و به جاى آن،
ساختمانى نو و زیبا که فاقد نواقص قبلى باشد و آسایش ما را کامال تأمین کند بسازیم .اینجا دو احساس داریم :یك
احساس منفى درباره ساختمان موجود که مىخواهیم هرچه زودتر خود را از شرّ آن راحت سازیم و دیگر احساس مثبت
درباره ساختمان جدیدى که مىخواهیم بسازیم و هرچه زودتر یك زندگى خانوادگى ایدهآل در آن به وجود آوریم .از
نظر احساس منفى تكلیف ما روشن است .نیاز زیادى نیست که ضرورت تخریب آن براى ما توضیح داده شود ،زیرا عمالً
ناراحتیها را لمس مىکنیم .اما از نظر احساس مثبت اگر طرحى و نقشهاى مشخص جلو ما بگذارند یا ماکتى تهیه کنند و
جلو ما بگذارند که ساختمان آینده این است با این مزایا و محاسن ،و ما در مجموع نقصى نتوانیم پیدا کنیم قطعا تسلیم
مىشویم و قبول مىکنیم .ولى اگر طرحى ارائه نشود و از طرف متخصصان مورد اعتماد به طور اجمال گفته شود بعد از
خراب کردن ،ساختمانى بسیار عالى به جاى آن خواهیم ساخت ،بدیهى است که شوق ما تحریك مىشود اما نوعى دلهره
هم در ته دل خواهیم داشت .حاال اگر دو گروه مهندس پیشنهاد ساختمان جدید بدهند :یك گروه نقشهاى معین از هم
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اکنون ارائه مىدهد که مثالً درِ ورودى کجاست ،آشپزخانه به چه شكل و در کجاست ،سالن پذیرایى چه ابعادى دارد و در
کجاست ،حمام و دستشویى کجا؛ اما گروه دیگر در عین اینكه به ارزش و شخصیتشان اعتماد داریم هیچ گاه نقشه و طرح
خود را ارائه نمىدهند ،همین قدر وعده مىدهند بهترین ساختمانها خواهیم ساخت .اینجاست که ابهام و روشن نبودن طرح
این گروه ممكن است ما را به سوى آن گروه دیگر بكشاند.
روحانیت آن گروه مهندس اجتماعى مورد اعتماد جامعه است که به علل خاصى در ارائه طرح آینده کوتاهى کرده و
الاقل به طور کامل و به امضاء رسیده ارائه نداده است .اما در مقابل ،گروههاى دیگر هستند که طرحها و نقشههاشان
مشخص است؛ معلوم است جامعه ایدهآل آنها از نظر حكومت ،از نظر قانون ،از نظر آزادى ،از نظر ثروت ،از نظر مالكیت،
از نظر اصول قضایى ،از نظر اصول اخالقى و  ...چگونه جامعهاى است .تجربه نشان داده که روشن نبودن طرح آینده
ضایعات اساسى به بار مىآورد .قطعاً نهضت باید طرحهاى روشن و خالى از ابهام و مورد قبول و تأیید رهبران ارائه دهد تا
جلو ضایعات گرفته شود .ما خوشوقتیم و خدا را سپاسگزار که از نظر مواد خام فرهنگى ،فوقالعاده غنى هستیم .نیازى از
این نظر به هیچ منبع دیگر نداریم .تنها کارى که باید بكنیم استخراج و تصفیه و تبدیل این مواد خام به مواد قابل استفاده
است و مستلزم بیدار دلى و کار و صرف وقت است.
 -6انحراف یافتن نیتها و اندیشه ها از مسیر خدا

ششمین آفتى که یك نهضت خدایى را تهدید مىکند ،از نوع معنى است ،از نوع تغییر جهت دادن اندیشههاست ،از
نوع انحراف یافتن مسیر نیتهاست .نهضت خدایى باید براى خدا آغاز یابد و براى خدا ادامه یابد و هیچ خاطره و اندیشه
غیرخدایى در آن راه نیابد تا عنایت و نصرت الهى شاملش گردد .آن که نهضت خدایى آغاز مىکند باید جز به خدا
نیندیشد ،توکلش بر ذات مقدس او باشد و دائماً حضور ذهنى داشته باشد که در حال بازگشتن به اوست .قرآن از زبان
شعیب پیغمبر نقل مىکند:
اِنْ اُريدُ الَّا الْاِصْالحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ ما تَوْفيقى الّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ اِلَيْهِ اُنيبُ« .هود»88/
هنگامى که گروهى از مجاهدین اسالم نبردى را پشت سر گذاشته و به مدینه برمىگشتند ،رسول خدا به آنها فرمود:
مَرْحَباً بِقَوْمٍ قَضَوُا الْجِهادَ الْاصْغَرَ وَ بَقِىَ عَلَيْهِمُ الْجِهادُ الْاكْبَرُ
آفرین بر گروهى که جهاد کوچكتر را انجام داده و جهاد بزرگترشان هنوز باقى است.
گفتند :يا رَسولَ اللَّهِ! وَ مَا الْجِهادُ الْاكْبَرُ؟ جهاد بزرگتر چیست؟
فرمود :جهاد با هواى نفس.
پاك نگه داشتن اندیشه و نیت در مراحل نفى و انكار که همه ی سرگرمیها ،درگیرى با دشمن بیرونى است ،آسانتر است.
همینكه نهضت به ثمر رسد و نوبت سازندگى و اثبات -که ضمناً پاى تقسیم غنائم هم در میان است -برسد ،حفظ اخالص
بسى مشكلتر است.
قرآن کریم در سوره مائده -که آخرین سوره یا از آخرین سورههاى قرآن است و باالخره در دو سه ماه آخر عمر
رسول اکرم نازل شده است و زمان ،زمانى است که مشرکین یكسره به زانو درآمدهاند و خطرى از ناحیه آنها اسالم را
6

تهدید نمىکند و در همین وقت در غدیر خم تكلیف امامت روشن ،و امامت و خالفت على علیه السالم به امر خداوند
اعالم مىشود -یك اعالم خطر از ناحیه خدا به همه مسلمانان مىنماید و آن اینكه تاکنون از دشمن مىترسیدید که ریشه
شما را برکنَد ،اکنون نگرانى از آن ناحیه منتفى است ،اکنون نگرانى از ناحیه من است ،از این پس از کافران و دشمنان
خارجى نترسید ،از من بترسید که در کمین شما هستم:
اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذينَ كَفروا مِنْ دينِكُمْ فَالتَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ« .مائده»3/
یعنى چه؟ یعنى جامعه اسالمى از این پس از درون خود تهدید مىشود که راه انحراف از مسیر خدایى اخالص پیش گیرد
و خدا را فراموش کند .سنت الیتغیّر خداست که هر ملتى که از درون و از جنبه اخالقى تغییر کند و عوض شود ،خداوند
متعال سرنوشت آنها را تغییر دهد.
اِنَّ اللَّهَ ال يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّى يُغَيِّروا ما بِانْفُسِهِمْ« .رعد»11/
خداوند وضع و سرنوشت مردمى را عوض نمىکند ،مادامى که آنها خود را و آنچه به اندیشهها و رفتارهاى خودشان
مربوط است تغییر ندهند.
نتیجه گیری

آنچه گذشت شش مورد از موانع حرکت یك انقالب است که شهید مطهری بیان نموده و در عین حال مدعی هم
نیست که همه آن را استقصا نموده است .بی شك هر یك از آفتهای یاد شده می تواند خود موجب تردید یا تزلزل در میان
نیروهای انقالبی شود و در پی آن بخشی از نیروهای انقالبی را از مسیر انقالب خارج و یا روحیه انقالبی آنها را تضعیف
نماید .از این رو با شناخت مفهومی و مصداقی آفت های یاد شده و توجه به رهنمودهای رهبری نهضت میتوان هم انقالبی
ماند و هم از ریزش نیروهای انقالبی و تضعیف روحیه آنها جلوگیری به عمل آورد.
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