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در جامعه ما سه طبقه وجود دارد: طبقه اي كه فكر مي كنند 
الزمه مسلماني و دينداري اين است كه به پديده هاي جديد 
و تغييراتي كه در زمان پيدا مي شود با نظر بدبيني نگاه كنيم 
و آنها را به چشم اموري كه بر ضد دين به وجود آمده است 
ببينيم و لهذا عقب حركت مي كنند، هميشه پيرو و دنباله رو 
جامعه هس��تند، يعني وقتي در مقابل پديده هاي جديد 
اجتماعي كاماًل شكست خوردند آن وقت تسليم مي شوند. 
يك شعر عربي ديشب در مقاله اي خواندم كه با وضع همين 
اشخاص خيلي مناسب است. مفاد شعر اين بود: كاري كه 
عاقل مي كند جاهل هم مي كند، اما جاهل آن قدر ايستادگي 
و مقاومت مي كند تا رسوا مي شود، آن وقت انجام مي دهد. 
عاقل پيشاپيِش قضايا حركت مي كند. ]اين[ طبقه به نام 
دين از تمدن و توسعه زندگي بريده اند. در نقطه مقابل، يك 
عده ديگر قرار دارند كه به نام تمدن و توسعه علم و مقتضيات 
زمان پيوند خودشان را با دين و حقايق ديني بريده اند. اينها 
از هر چيزي كه بوي قدمت بدهد گريزانند و از نظر اين طبقه 
كلمه »قدمت« كه به معني س��ابقه زماني بيشتر داشتن 
است، مساوي است با كهنگي، و حال آنكه اينها دو مفهوم 
است؛ كهنگي يعني فرس��ودگي، قدمت يعني سابقه زياد 
داش��تن. هيچ ضرورتي ندارد كه يك چيزي، قدمت يعني 
سابقه زماني زياد داشته باشد و در عين حال فرسوده و كهنه 
شده و مشرف به انهدام باشد. اينجاست كه نياز به يك طبقه 
متوسط است كه كم و بيش در جامعه وجود دارند و وظيفه 
طبقه ما در اينجا سنگين و دش��وار مي شود و آن اين است 
كه ما يك بررسي كامل و دقيق بكنيم ببينيم واقعاً چگونه 
است، آيا مي شود هم مسلمان و متدين بود و هم هماهنگ 
با مقتضيات زمان و پيشرفت هاي زندگي، يا ممكن نيست؟ 
اين دشواري براي اسالم از هر دين ديگر بيشتر است، براي 
اينكه يك خصوصيت اسالم مسئله اعالم جاودانگي است كه 
اعالم كرده ديگر دفتر نبوت براي هميشه بسته شد و جز اين 
دين الي االبد دين ديگري نخواهد آمد. خصوصيت ديگرش 
توسعه خود اين دين است. اگر اسالم مثل پاره اي از اديان 
ديگر به چهارتا دستور عبادي و چهارتا دستور و پند اخالقي 
قناعت كرده بود و مقرراتي براي زندگي بشر در قسمت هاي 
مختلف وضع نكرده بود، چندان دچار اين دشواري نمي شد. 
اما ديني است كه هيچ شأني از شئون زندگي بشر نيست ااّل 

اينكه در آنجا قانوني وضع كرده و آورده است.
  راز تحول تاريخ انسان

بحث ما در دو قسمت اس��ت، يكي مسئله توسعه و تحول 
تاريخ كه از ضروريات ناموس زندگي بش��ر است كه تاريخ 
بشر متحول است و اين يك رازي دارد. زندگي هيچ حيواني 
حتي حيوانات اجتماعي از قبيل زنبور عسل متغير و متحول 
نيست. دانشمندان نوشته اند زندگي زنبور عسل در چند 
هزار سال پيش هم بر همين نظام و بر همين وضع بوده كه 
امروز هست. ولي بشر زود به زود نظامات و وضع زندگي اش 
تغيير مي كند و رازش همان است كه قرآن بيان كرده كه 
بشر موجودي است كه خودش مس��ئول زندگي خودش 
است. موجودات ديگر حتي حيوانات اجتماعي را طبيعت 
رهبري و سرپرستي و قيمومت مي كند، غرايزي به يك معنا 
كور و جابر بر آنها مسلط اس��ت ولي انسان موجودي است 
كه زندگي او از ضعف شروع مي شود و خودش بايد مسير 
تكاملي خويش را- البته با راهنمايي هايي كه از طرف انبيا 
شده است- با ابتكار و قدرت و مسئوليت خودش طي كند.

  منطق مبتني بر اصل تغيير
راجع به مسئله تحول زندگي بش��ر منطق هاي گوناگوني 
هست. بعضي وقتي وارد اين مسئله مي شوند و مي گويند 
اس��الم نمي تواند براي عصر ما كافي باش��د، به يك اصل 
فلسفي استدالل مي كنند، مي گويند قانون اصلي اين جهان 
تغيير و حركت است، هيچ چيز در اين جهان ثابت نيست 
و حتي در دو لحظه به يك حال نيست. همين خوِد ما كه 
اينجا نشس��ته ايم مثاًل خيال مي كنيم ما كه ديروز بوديم 
با ما كه امروز هس��تيم صددرصد يكي هستيم در صورتي 
كه ما در امروز نسبت به ما در ديروز خيلي تغيير كرده ايم 
منتها تغيير نامحسوس؛ اينكه به چشم ديده نشود دليل بر 
عدم آن نيست. فالس��فه درباره مسئله حركت در عالم كه 
اصاًل ماهيت اين عالم حركت و تغيير و تبدل است، خيلي 
سخنان گفته اند. حتي حكماي اسالمي مي بينيد كه قائل 
به حركت جوهريه شده اند و طبيعت را مساوي با حركت 
و تغيير دانسته اند. اين افراد مي گويند وقتي اساسي ترين 
اصل در اين جهان تغيير باش��د و هيچ چيز در اين جهان 
جاويدان نباش��د، دين ه��م يكي از آن چيزهاس��ت، پس 

نمي تواند جاويد بماند.

  پاسخ : اسالم قانون است نه پديده
جواب خيلي س��اده اي دارد و آن اين است: آنچه در جهان 
متغير اس��ت، پديده هاي مادي جهان هس��تند. در اينكه 
پديده ها متغيرند شكي نيست. پيغمبر خودش، چون يكي 
از پديده هاي جهان است متغير است يعني به صورت يك 
نوزاد متولد مي شود، دوران كودكي را طي مي كند، جوان 
مي شود، پير مي شود و مي ميرد ولي سخن درباره قوانين 
جهان اس��ت: آيا قوانين جهان هم متغير است؟ خورشيِد 
ما مس��لّم پير خواهد ش��د و روزي خواهد رفت. ستارگان 
هم همين طور. تمام گياهان و حيواناتي كه در عالم هست 
مشمول اين امر هستند. ولي آيا اين دليل مي شود كه قوانين 
فيزيك يا قوانين زيست شناس��ي هم كهنه شوند؟ اسالم 
قانون است نه پديده و آنچه متغير است پديده است. اسالم 
از نوع معني است نه از نوع صورت. اسالم بيان كننده قانون 
است. قانون اسالم در واقع يك قانون موضوعه نيست، يك 
قانون طبيعي است كه از طرف خدا بيان شده و در اين قانون، 

طبيعت اجتماعي بشر در نظر گرفته شده است.
   منطق دوم: قانون زندگي بشر متغير است

عده اي كه نظر دقيق تري دارند روي قانون ها بحث مي كنند، 
مي گويند اصاًل قانون زندگي بشر از آن نظر كه زندگي بشر 
است متغير است، چرا؟ چون بشر موجودي است كه خودش 
مسئول خودش است و زندگي بشر متطّور و متحول است 
نيازهاي بشر تغيير مي كند. قانون وضع مي شود براي رفع 
نيازهاي بشر. پس ريش��ه قانون نيازمندي هاي اجتماعي 
است. مي رويم س��راغ نيازها؛ آيا نيازهاي بشر هميشه يك 
جور است يا نيازها متغير است؟ نيازهاي بشر متغير است. 
نيازها كه تغيير كند قانون هم طبعاً بايد تغيير كند. از نظر 
اين عده معني اينكه مقتضيات زمان فرق مي كند اين است 
كه نيازهاي بشر تغيير مي كند. مثالي ذكر مي كنيم. آيا در 
صد سال پيش بشر نياز داشت كه براي خيابان ها و ترافيك 
شهر يك سلس��له مقررات راهنمايي وضع كند كه مثاًل از 
طرف راست حركت كنند، س��بقت در چهارراه ها جريمه 
دارد؟ خير؛ براي اينكه چنين نيازي نبود. در عصر االغ سواري 

ترافيك به عنوان يك مسئله براي بشر وجود نداشت.
  پاسخ: همه نيازهاي بشر متغير نيست

اين مطلب راست است كه شرايط زندگي بشر متغير است و 

نيازهاي بشر تغيير مي كند ولي مطلب به اين سادگي نيست. 
بشر يك نيازهاي ثابت و هميشگي دارد و يك نيازهاي متغير 
و موقت. همه نيازهاي بش��ر متغير نيس��ت. نيازهايي كه 
مربوط به معني زندگي انسان است ثابت است و نيازهايي 
كه مربوط به ش��كل و صورت زندگي انسان است متغير و 
متحول است. شما نمي توانيد اين مطلب را كه شكل زندگي 
دائم تغيير مي كند دليل بگيريد كه روح زندگي هم هميشه 
بايد تغيير كند. مسائل ديني متوجه روح زندگي است نه 
شكل زندگي. شما اگر در خود اسالم مطالعه كنيد- و اين از 
مميزات اسالم است- در يك جا نمي بينيد كه اسالم روي 
شكل و صورت زندگي تكيه كرده باشد، بگويد من همين 
صورت را مي خواهم، اين صورت نبايد تغيير كند. هميشه 
روي روح و معني زندگي تكيه مي كند. حكماي اسالمي كه 
حركت جوهريه را مطرح كرده اند، توجه به وجهه ثابت عالم 
هم كرده اند. گفته اند طبيعت متغير است، اما اين طبيعت 

روحي دارد كه آن روح هميشه ثابت است.
  ثبات اخالق

مثاًل بشر از قديم االيام نيازمند بوده است به اينكه به غرايز 
خودش نظام بدهد. اسم اين نظام دادن به غرايز »اخالق« 
اس��ت. البته اخالق غير از آداب است. آنچه مربوط به نظام 
دادن غرايز است تغيير نمي كند. مثالً انسان در اصول تربيتي 
خودش بايد هميشه عقل خودش را بر شهوات و جاه طلبي ها 
و به اصطالح قدما عقل را بر نفس حاكم قرار دهد. اين يك 
اصلي است كه بدن كهنه مي شود و پيكره جهان هم كهنه 
مي شود، ولي اين اصل تغيير نمي كند. همچنين ]آيا[ شما 
مي توانيد بگوييد استقامت داشتن- كه يك صفت و پديده 
اخالقي است- حاال ديگر كهنه ش��ده، در هزار سال پيش 
استقامت داش��تن براي انس��ان خوب بود ولي حاال ديگر 
خوب نيست؟ اعتماد به نفس داشتن و اتكا به غير نداشتن 
در قديم االيام خوب بود، ولي حاال به كلي تغيير كرده، نقطه 
مقابلش خوب است؟ و همچنين خصائص اجتماعي از قبيل 
راست گفتن و دروغ نگفتن، امين بودن و خيانت نكردن؛ 
چون اينها همه مسائلي است مربوط به روح زندگي، مربوط 
به ش��كل و صورت زندگي نيس��ت. پس اگر كسي بگويد 
نيازهاي بشر تغيير مي كند، مي گوييم به اين سادگي هم 
نيست كه شما مي گوييد. بش��ر دو نوع نياز دارد: نيازهاي 
ثابت و هميشگي و نيازهاي متغير. چنين نيست كه به طور 

كلي نيازها تغيير مي كند.
  مسئله عصمت زمان

در اينجا به مطلب ديگري هم بايد رسيدگي كنيم و آن اين 
است: در برخي از نحله هاي فلس��في اروپا و مخصوصاً در 
فلسفه هگل، روي مسئله اي به نام- اگرچه اين تعبير را من 
مي كنم- عصمت زمان يعني معصوم بودن زمان تكيه شده 
است. او معتقد است روح ملت ُملَهم از عقل مطلق است و 
بنابراين روح ملت اشتباه نمي كند. يك فرد اشتباه مي كند 
ولي روح ملت و به تعبير ديگر روح زمان اشتباه نمي كند. 
ما اينجا هم بايد اندكي بايستيم و بگوييم مطلب اين طور 
نيس��ت. زمان از خودش چيزي نيست كه ما بگوييم زمان 

وظيفه ما گشودن راه سومي از ميان افراط و تفريط است

صحنه درگيري گام دوم انقالب، تمدنی است

بررسي نحوه مواجهه انقالب اسالمي در گام دوم با توسعه و تحول دنياي جديد از منظر شهيد مرتضي مطهري

88498476گام دوم 

»جمه�وري اس�المي، متحّج�ر و در برابر پديده ه�ا و موقعيت ه�اي نو به ن�و، فاقد احس�اس و ادراك 
نيس�ت اّما به اصول خود به ش�ّدت پايبند... اس�ت.« اين ف�رازي از بياني�ه گام دوم انقالب اس�ت كه 
بيانگر ذات و منطق پيش�رو انقالب اس�المي در مواجهه با تحوالت دنياي مدرن اس�ت ام�ا مبناي اين 
منطق چيس�ت و بر چه اساس�ي استوار اس�ت؟ براي ش�رح اين مبنا س�راغ انديش�ه هاي ناب عالمه 
بزرگ معاصر، ش�هيد مرتضي مطهري رفته ايم. آنچه در ادامه مي آيد، تلخيصي از س�خنراني ش�هيد 

بزرگوار در حدود س�ال 1۳۵0 در دانش�كده الهيات دانش�گاه مش�هد است. ش�هيد در اين سخنراني 
به پاس�خ س�ؤال مي پردازد كه »آي�ا ما مي تواني�م هم واقعًا مس�لمان باش�يم و هم هم�راه و همگام با 
تحوالت جهان و توس�عه تمدن؟« ايش�ان معتقد اس�ت اس�الم با اصالت بخش�يدن به عقل و توجه به 
روح زندگي بر خالف اديان ديگر اين منطق را ممكن س�اخته تا نه دس�ت رد بر س�ينه  تحوالت مدرن 
بزنيم و نه نيازي به دور انداختن دين باشد. تلخيص اين سخنراني ارزش�مند در ادامه از نظر مي گذرد.

محمدصادق عبداللهي
    تحلیل

متن هاي��ي نظير بياني��ه گام دوم كه در 
يك ش��رايط خاص و با طرح موضوعات 
محوري و اساسي مخاطب خود را عموم 
جامعه قرار مي دهد، در يك تقس��يم بندي كلي مي تواند در زمره متون 
راهبردي فرازماني و مكاني قرار گيرد كه از طرفي ظرفيت به كارگيري 
توسط نسل هاي متعدد را دارد و از طرف ديگر نيازمند عملياتي شدن و 
پياده سازي محتواست. همچنين بايد بدانيم يكي از شرايط صدور چنين 
متوني، زماني است كه دو جبهه با يكديگر درگير شده اند چراكه در چنين 
شرايطي ذهن ها نه تنها نيازمند روشنگري و وضوح بخشي به خطوط و 
مرزها و تبيين اهداف است كه باالتر مطالبه راهبرد نيز مي كند. نوشتار 
حاضر بيش از آنكه درصدد ارائه تحليل��ي از متن بيانيه گام دوم يا طرح 
روش هاي اجرايي براي پياده سازي محتوا داشته باشد، در حقيقت به بيان 
مقدماتي مي پردازد كه فهم دقيق چنين متوني بدون در نظر گرفتن آن 
مقدمات ميسر نبوده و به نگاه فوكوسي)focus(  منجر مي شود به طوري 
كه بخشي از محورهاي اساسي متن مورد توجه قرار گرفته و از بخش هاي 
ديگر صرفاً به ارائه تصويري مبهم بسنده مي شود. ما براي داشتن دركي 
واضح از اين متون، به يك شناخت منظومه اي و نگاه ماهواره اي نياز داريم 
تا همزمان هم دقت رصد افزايش يابد و هم جوانب گسترده مدنظر قرار 
گيرد و هم اليه هاي عميق از منظر و مرآي دور نماند. آنچه در رسيدن به 
اين مهم ما را ياري مي كند شناخت سه مسئله است: اول، داشتن دركي 
دقيق از گستره جبهه درگيري؛ دوم، شناخت عميق از مباني دو طرف 
درگيري و سوم، شناخت اهداف و آرمان هايي كه درگيري ايجاد كرده 

است. جالب آنكه اين سه مسئله ما را به شناخت واحد از شرايط مي رساند 
كه در تبيين نقطه مختصات طرح هاي عملياتي كارآمد اس��ت و مسير 
طرح روش هاي پياده سازي محورهاي اساسي مندرج در چنين متوني 

را هموار مي سازد.
اما آنچه في الجمله مي توان پيرامون هر سه مسئله عنوان كرد تا پاسخي 
به هر سه باشد اين است كه با داشتن يك تحليل از سير تاريخ مي  توان 
دريافت دعواي امروز اسالم به عنوان مكتبي كه داعيه دار تمدن سازي و 
ارائه الگو براي زيست فردي و طرح سبك براي زندگي اجتماعي است با 
مدرنيته كه اتفاق ناگزير عصر ماست و مدعي تمدن سازي و جهاني سازي 
آموزه ها و ارزش هاي خويش است، بر س��ر همين ارائه مدل براي اداره 
اراده هاي انساني است. اين چيزي فراتر از جنگ و مبارزه بر سر مدل هاي 
مديريت عرصه اقتصاد و فرهنگ و سياس��ت اس��ت و به معني سيطره 
همه جانبه بر تمام ساحات زندگي بشر و سلطه بر همه ابعاد حيات اوست. 
به بياني ديگر مدرنيته در درگيري با اسالم انقالبي كه داعيه تمدن سازي 
دارد، ديگر به دنبال صدور مدل هاي اقتصادي و سياسي و فرهنگي نيست 
بلكه فراتر به دنبال تغيير پايگاه تمدني است به طوري كه حتي بخشي 
از بدنه مخالفان خود را در س��طحي وس��يع تر به پايگاه تمدني خويش 
متصل كند. چنانچه پايگاه تمدني روش��نفكران ديني برخالف داشتن 
برخي مواضع ضداس��تعماري، مدرنيته و غرب است و در حوزه تمدني 
يا دست كم فرهنگي به دو گروه كلي تقسيم مي شوند. گروه اول شامل 
افرادي اس��ت كه توان مقابله را در خود نمي بينند و گروه دوم از اساس 
ضرورتي براي مقابله و درگيري قائل نيست. نكته مهم آنجاست كه هر دو 

گروه با توجه به نظام ارزشي غرب، مواضع ضداستعماري اتخاذ مي كنند. 
نشانه مهم آن نيز، به كارگيري ادبيات مبتني بر همان نظام ارزشي غرب 
در روند مبارزات شان است. با اين همه، چون پايگاه اين طيف موسوم به 
روشنفكران ديني تمدن مدرنيته است، به مرور اين مواضع ضداستعماري 
با ادبيات غربي، رمق خود را از دست داده و به تساهل و تسامح ليبرالي 

ختم مي شود.
با اين توصيف مي توان اذعان كرد صحنه درگيري، عرصه مبارزه بر سر 
غلبه تمدني است و در يك كالم مي توان از آن به تمدن سازي براي اداره 
اراده هاي انساني تعبير كرد. مهم ترين س��ند براي اين سخن نيز، نامه 
معروف 60 نفر از نظريه پردازان امريكايي در حمايت از سياس��ت هاي 
جنگ طلبانه بوش در خالل حوادث 11س��پتامبر اس��ت ك��ه در آنجا 
هانتينگتون سخن از حاكم كردن و جهاني سازي ارزش هاي امريكايي و 
نظام ليبرال سرمايه داري به ميان مي آورد. هانتينگتون معتقد است در 
صورت شكل گيري مقاومتي در مقابل اين جهاني سازي، بايد به جنگي 
نامتعارف پرداخت و اين درگيري را جنگ��ي اخالقي براي حاكم كردن 
ارزش ها قلمداد مي كند. جنگي براي صدور دموكراسي غربي، اومانيزم و 
ليبراليزم و البته سكوالريزِم به معناي راندن دين به حيات فردي و خروج 
آن از ساحت حيات اجتماعي بشر. )انديشه حوزه، سال هشتم، شماره 
شش��م، خرداد و تير 1382(. با تبيين اين صحن��ه درگيري مي توان به 
درك دقيق تري از بيانيه گام دوم رسيد. بيانيه اي كه قصد دارد در سطح 
بين المللي و وراي نسل حاضر به انگيزه سازي براي تمدن سازي و ارائه 

مدل ديني به منظور اداره اراده هاي انساني بپردازد.

سیدمیثم میرتاج الديني
    يادداشت

اشتباه مي كند يا اش��تباه نمي كند، اين بشر است كه 
بايد روي او بحث كنيم كه آيا اشتباه مي كند يا اشتباه 
نمي كند. آنچه بشر در اجتماع به وجود مي آورد مختلف 
است، گاهي ُگل هايي است كه از عقل بشر، از علم بشر، 
از تفحصات و تحقيقات بشر ش��كفته است. گرچه در 
همين ها هم باز بشر احياناً اش��تباه مي كند ولي اگر به 
نسبت حساب كنيم هرچه پيش مي رود از اشتباهات 
بشر كاسته مي شود و به سوي كشف حقيقت مي رود. 
بسياري از پديده هاي زمان همان هاست كه صددرصد 
و به طور خالص محصول علم بش��ر و ناشي از تحقيق و 
عقل بشر است. اينها آن چيزهايي است كه بالضروره بايد 
با آن هماهنگي كرد و بلكه در بعضي از قسمت ها محال 
است انسان هماهنگي نكند يعني نمي تواند رقابت كند 
ولي يك مطلب ديگر هست و آن اين كه انسان تنها يك 
موجود عالِم نيست و كارهايش تنها از غريزه علمي اش 
ناشي نمي شود؛ انسان يك موجود شهوتران و هواپرست 
و جاه طلب هم هست و بسياري از پديده هاي جهان زاده 
علم نيس��ت زاده جاه طلبي و شهوت پرستي بشر است 
و حتي زاده علم اس��ير در دس��ت جاه طلبي است. اين 
بمب هاي اتمي و اين اسلحه هاي فوق العاده مخّرب مگر 
محصول توسعه و تحول دنياي جديد نيست؟ بلي. برق 
كشف شد، اتم كشف شد و باروت و ديناميت كشف شد. 
همه آن مكتشفين اّولي كه اينها را كشف كردند مقصود 
اصلي شان اين بود كه اين نيروها را در خدمت بشر قرار 
دهند. مكرر شنيده ايم كه اينشتين، هميشه متأسف بود 
كه چرا اين كشفي كه او در باب اتم كرد اين چنين مورد 
سوءاستفاده بشر قرار گرفت و هميشه مي گفت كاش 
من چنين اكتشافي نكرده بودم؛ بنابراين زمان- كه در 
واقع همان بشر است- هم امكان پيشروي دارد هم امكان 
انحراف. پس ما نمي توانيم تسليم اين كلمه بشويم كه 

با مقتضيات زمان بايد هماهنگي كرد. مي گوييم ما بايد 
مطلب را بشكافيم. آيا هرچه پديده نو و جديد و پديده 
قرن ش��د ديگر درست اس��ت؟! يا هرچه بگوييم ذائقه 
زمان و دنياي امروز نمي پس��ندد ]غلط است؟![ اينها 
هيچ وقت مالك نمي ش��ود. ما در مقابل زمان دس��ت 
بسته نيس��تيم. در ابتداي س��خن مضمون اين آيه را 
ماواِت َو اَْلَْرِض  عرض كردم: إِنّا َعَرْضَنا اَْلَمانََة َعلَي اَلسَّ
َو اَلِْجباِل َفَأبَي��َن آن يْحِملَْنها َو أَْش��َفْقَن ِمْنها َو َحَملََها 
اَْلِنْساُن )احزاب/۷2(. انسان كه چنين مسئوليت بزرگي 
دارد، دو مسئوليت دارد: يكي اينكه در مسير زمان پيش 
برود و با پيشرفت زمان مخالفت و كهنه پرستي نكند، در 
عين حال مسئوليتي به همين اندازه بزرگ دارد كه با 
انحرافات زمان مبارزه كند. اينجا يك مسئوليت سومي 
به وجود مي آيد و آن تشخيص دادن پيشرفت هاي زمان 

از انحرافات زمان است.
  وظيفه ما

ما كه خود را پاسدار معارف اسالمي مي دانيم بايد يكي 
از وظايف خودمان را اين بدانيم كه از روي مباني دقيق 
علمي، فلس��في، اجتماعي و مطالعات زي��اد تاريخي، 
اي��ن راه را در ميان اين دو دس��ته مف��رط و مفّرط، در 
جامعه مشخص كنيم؛ ]همچنان كه با آن طبقه مبارزه 
مي كنيم ك��ه انحرافات زمان را به نام پيش��رفت زمان 
مي پذيرند[ با آن طبقه مبارزه كنيم كه با هر جديدي 
و با هر امر نويي مخالفت مي كنند. يك عده افراد بودند 
كه گويا همه پيمان هايشان با كهنه بسته شده بود. در 
مشهد، ما كه يادمان نمي آيد ولي شنيديم، اولين باري 
كه در »آستانه« برق كشيدند كسي هياهو راه انداخت، 
مردم ريختند و تمام چراغ برق ها را خاموش كردند. به 
چه دليل؟ مگر در متني از متون اسالم، در آيه اي از آيات 
قرآن مثاًل وارد شده يا ايها الذين آمنوا عليكم به چراغ 
نفتي و مبادا كه اين چراغ نفتي را از دست بدهيد! يا ايها 

الذين آمنوا عليكم به اينكه هميشه االغ سوار شويد و 
غير از االغ چيز ديگري سوار نشويد! اينها مخلوط كردن 
دين با سنت هايي است كه در ميان مردم پيدا مي شود 
و بعد ش��كل تقدس پيدا مي كند. اس��الم كه روي اين 
جور مسائل تكيه اي نكرده اس��ت. اسالم يك سيستم 
قانونگ��ذاري- اگر بگوي��م جادويي مي ترس��م اهانت 
باش��د- خيلي عجيب دارد كه به همان دليل مي تواند 
هميشه با پيش��رفت هاي زمان هماهنگ باشد و بلكه 
هادي و راهنما باش��د در عين اينكه با انحرافات زمان 
مبارزه كند. راز اصلي چيزي است كه در يك آيه قرآن 
بيان شده و سربسته مطلب را گفته و آن اين است كه 
اسالم ديني است كه جدا از قانون خلقت نيست يعني 
واضع اين قانون خالق اين خلقت است و آن را مطابق و 
هماهنگ با خلقت وضع كرده كه در آن آيه مي فرمايد: 
َِّتي َفَطَر اَلّناَس  يِن َحِنيفاً فِْطَرَت الَلِهّ اَل َفَأقِْم َوْجَهك لِلدِهّ
َعلَيها )روم/30( مي گويد دين خلقت الهي است، خود 
دين مطابق و هماهنگ با خلقت الهي است. در يك آيه 
ديگر مي گويد: أَّما ما يْنَفُع اَلّن��اَس َفيْمكُث فِي اَْلَْرِض 
)رعد/1۷( به اين دليل باق��ي مي ماند كه به حال مردم 
نافع و مفيد است. اينكه يك امر كلي است؛ در اسالم چه 
چيزهايي وجود دارد كه اين دين را با خلقت و با نواميس 
خلقت- كه تط��ور و تكامل از جمل��ه نواميس خلقت 

است- هماهنگ كرده؟
  اصالت عقل در اسالم

يكي از آن رمزها و رازها اصالتي اس��ت كه اسالم براي 
عقل قائل شده است. تحقيقاً ش��ما هيچ ديني و هيچ 
كتاب آسماني را پيدا نمي كنيد كه به اندازه اسالم براي 
عقل ارزش و اصالت قائل ش��ده باش��د. آيا اين شوخي 
است كه شما وقتي كه به كتب فقهي مراجعه مي كنيد 
مي بينيد آنگاه كه مي خواهند منابع اجتهاد و استنباط 
را به دس��ت بدهند، مي گويند: كتاب، س��نت، اجماع، 
عقل! عقل را به عنوان منبعي در عرض كتاب و سنت و 
اجماع قرار مي دهند. اين خيلي افتخار بزرگي است كه 
از صدر اسالم، علما گفتند بين عقل و شرع هماهنگي 
��ْرُع َو كلُّ ما  اس��ت: »كلُّ ما َحكَم بِِه الَْعْقُل َحكَم بِِه الشَّ
��ْرُع َحكَم بِِه الَْعْقُل«. مقصودشان اين بود  َحكَم بِِه الشَّ
كه اگر واقعاً يك چيزي را عقل اكتش��اف كند، ما فرضاً 
دليل نقلي نداشته باش��يم، همين اكتشاف عقل كافي 
اس��ت كه بفهميم اس��الم با اين موافق است. آنچه هم 
كه شرع به طور قطع حكم مي كند عقل حكم مي كند، 
يعني راز و رمزي دارد كه اگر عقل به آن راز و رمز پي ببرد 

تصديقش مي كند.
  عدم توجه اسالم به شكل هاي زندگي و توجه 

به روح زندگي
علت دومي كه در اسالم وجود دارد همان است كه در 
ضمن عرايضم اشاره كردم كه اسالم به صور و شكل هاي 
زندگي توجه ن��دارد، هيچ عنايت ندارد كه ش��كلي از 
شكل هاي زندگي را تثبيت كند، هميشه به روح زندگي 
توجه دارد و به همين جهت از تصادم با پيشرفت هاي 
زندگي پرهيز كرده، چون آنچه علم و صنعت و تكنيك 
آن را پيش مي برد صورت زندگي و ابزار زندگي است، 
ساختمان ها و قالب هاي زندگي اس��ت. مثال؛ شما در 
فقه يك باب مي بيني��د به نام َس��بق و رمايه، يعني بر 
هر مسلماني مستحب است كه اسبدواني بكند. رمايه 
هم تيراندازي و از مستحبات است. ممكن است كسي 
بگويد اين سبق و رمايه فقه اس��المي به كلي منسوخ 
شده، چون حاال نه به اسبدواني و مس��ابقه اسبدواني 
چندان احتياج است مگر براي تفنن، و نه به تيراندازي 
با تير و كمان نيازي هست. ولي اگر كسي مطالعه كند 
وا لَُهْم َما  مي بيند سبق و رمايه ناشي از اصل ثابت »َو أَِعدُّ
ٍة َو ِمْن ِرباِط اَلَْخيِل« است. اسالم يك  اِْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ
دين اجتماعي اس��ت و براي ملت اسالم نيروي دفاعي 
خيلي قوي مي خواهد، مي گويد در مقابل دشمن تا حد 
اعلي بايد نيرومند شويد. سبق و رمايه جامه اي است كه 
اسالم بر اين اصل ثابت و نسخ ناشدني پوشانده است؛ و 
به عبارت ديگر سبق و رمايه شكل اجرايي ]آن[ است. تا 
وقتي سبق و رمايه سنت مستحب است كه آن وظيفه 
خودش را در اجتماع انجام بدهد. وقتي يك چيز ديگر به 
جاي اين تيراندازي و اسبدواني آمد و وظيفه آن را چيز 
ديگر دارد انجام مي دهد. اسالم براي نيازهاي ثابت قانون 
ثابت وضع مي كند، ولي براي نيازهاي متغير وضع متغير 
در نظر مي گيرد. مي گوييد مسابقه حاال با تفنگ است؟ 
بسيار خب، اين به جاي آن. اكنون بايد با هواپيماهاي 
ميگ و فانتوم مسابقه داد؟ بله، اكنون مسابقه بايد در آن 
ميدان صورت بگيرد؛ چون اسالم عاشق تير و كمان كه 
نيست، اسالم عاشق قّوت و نيرومندي است. اين قالب و 

پيكري است از براي آن روح.
*متن كامل اين س�خنراني در جلد ۲1 مجموعه 

آثار شهيد مطهري آمده است. 

انس�ان دو مس�ئوليت دارد: يكي اينكه 
در مس�ير زمان پيش برود و با پيشرفت 
زمان مخالفت و كهنه پرس�تي نكند، در 
عين حال مس�ئوليتي به همي�ن اندازه 
بزرگ دارد كه با انحراف�ات زمان مبارزه 
كن�د. اينج�ا ي�ك مس�ئوليت س�ومي 
به وج�ود مي آي�د و آن تش�خيص دادن 
پيشرفت هاي زمان از انحرافات زمان است


