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من سال هاست که اعتقاد دارم و گفته ام که ما انقالب 
نکرديم و در واقع 22 بهمن 57 برداشتن مانع سياسي 
جرياني ب��ود که در يک پروس��ه طوالن��ي تبديل به 
انقالب مي ش��ود. لذا ما در حال انقالب هس��تيم و از 
22 بهمن 57 دائماً مثل رودخان��ه اي که از يک کوه 
سرازير مي ش��ود، دائماً تالطم داش��ته  و باال و پايين 
رفته ايم؛ مهم اين است که اين رودخانه خشک نشده 
و مسيرش همواره رو به درياس��ت. آن شعارهايي که 
در ابتداي انق��الب هم مي داديم »ت��ا انقالب مهدي 
نهضت ادامه دارد« يعني همي��ن که اين جريان يک 
جريان ادامه داري اس��ت که تمام نشده است. هر که 
بگويد ما انقالب کرديم بايد به اين سؤال جواب بدهد 
که ثمره انقالب امروز چيس��ت؟ دستاوردهاي فني و 
تکنولوژيکي ثمره انقالب نيس��ت چه بسا کشورهاي 
ديگري که انقالب هم نکرده اند به اينها دس��ت پيدا 
کرده اند. ما اصاًل انق��الب نکرديم که موش��ک، دارو 
و ياتاقان بس��ازيم. به اين دس��تاوردها اص��اًل انقالب 
نمي گويند. از طرفي اگر مي خواستيم انقالب سياسي 
کنيم که رژيم س��لطنتي جمهوري ش��د و تمام. اگر 
انقالب سيستمي مي خواستيم که خيلي از سيستم ها 
مثل دانش��گاه، اداري، مالي و اقتصادي تقريباً تغيير 
نکرد. اگر انقالب اجتماعي مي خواستيم تا حد کمي 
اتفاق افتاد. ]ل��ذا بايد توجه کنيم ک��ه هنوز در حال 
انقالبيم و در 22 بهمن 57 تنها مانع سياسي جريان 

انقالب کنار رفت.[
  تطور تاريخي انقالب اسالمي

اما درباره تطور تاريخي انقالب ش��يعه با به رسميت 
نشناختن وضع موجود بعد از پيامبر اسالم)ص( عماًل 
يک موضع انقالب داشت. انقالبي بدين معنا که معتقد 
بود وضع موجود باي��د به کلي دگرگون ش��ود. خب 
روش شيعه در اين مس��ير در ادوار مختلف آنطور که 
سيره ائمه هدي نشان مي دهد متفاوت بوده اما اصل 
موضوع که وضع موجود را قبول نداشتند همواره وجود 

داشته است.
 تقريباً بعد از امام سجاد)ع( محال است امامي شهيد 
شود و چندين فرقه پشت س��ر آن از اصحاب تشکيل 
نشود، حتي بعد از غيبت امام زمان)عج( نيز فرقه هاي 
مختلف تشکيل ش��د. اين اختالف ها و پراکندگي ها 
باعث ش��ده که يک پروس��ه روش��ن تاريخي در بين 
شيعيان که بخواهيم به عنوان يک خط سير کلي در 
تاريخ تعيين کنيم و س��رانجام آن به انقالب اسالمي 

برسد، وجود نداشته باشد. 
از سوي ديگر با س��يلي از روايات مجهول هم مواجه 
هستيم که بعضي از اين تحريفات از روي حسن نيت 
و بعضي از س��وء نيت بوده است. آنچه در بعضي از اين 
روايات مي بينيم چنان مخدوش است که اصاًل شيعه را 
گيج کرده است؛ گاهي در جلوي خود معصوم عبارات 
را کم و زياد مي کردند. مثاًل ف��ردي از امام صادق)ع( 
پرسيد: در آخر الزمان که شما نيستيد ما چه بگوييم. 
فرمود بگويي��د: »يا مقل��ب القلوب ثب��ت قلبي علي 
دينک« بعد امام پرسيدند: حاال چه مي گويي؟ گفت: 
مي گوييم »يا مقلب القلوب و االبصار ثبت قلبي علي 
دينک« امام ص��ادق)ع( گفتند: من ک��ه »االبصار« 
را نگفتم. گفت: مگر خداون��د مقلب القلوب، خداوند 
االبصار هم نيس��ت. امام فرمودند: چ��را، اما آنچه من 
گفتم را بنويسم. اين مقابل حضرت است ببينيد ديگر 
پشت س��ر چه کار مي کردند! خالصه آنکه اين موارد 
باعث س��رگرداني فکري و نظري مي ش��د و از سويي 
بعضي رقابت ها و س��وء ظن ها که برخ��ي از اصحاب 
ائمه مي خواس��تند سردس��ته گروهي شوند، موجب 

مشکل مي شد. 

  قيام سربداران
در همين تاريخ شيعه ما حرکت هاي ضد وضع موجود 
داشته ايم ولي نه از تشيعي که نش��ئت از امام حاضر 
مي گرفت. مثاًل زيد برادر امام محمد باقر)ع( قيام کرد 
ولي خودش مدعي بود. محم��د نفس زکيه قيام کرد 
ولي مي خواست امام را بکش��د که چرا از من حمايت 
نمي کني. امامزاده هاي زي��ادي قيام کردند. بعضي  ها 
را ائمه تأيي��د کردند اما علني نکردن��د ولي بعضي ها 
را هم اصاًل تأييد نکردند. خالص��ه ما نمي توانيم يک 
منحني بکشيم و بگوييم به طور مستمر اين منحني به 
انقالب اسالمي مي رسد. . . قيام زياد داريم، اما قيامي 
که نامش را بشود انقالب گذاشت تنها يکي در تاريخ 
داريم و آن هم قيام سربداران اس��ت که متأسفانه ما 

درباره اش کم مي دانيم. 
جدا از تاريخچه ش��يعه، ش��يعه خ��ودش يک نظريه 
تاريخي است چون به امام زمان منتهي مي شود و باور 
داش��ت ظهور و تغيير کلي تاريخ جهان خودش يک 
نظريه تاريخي است. سربداران اين نظريه را داشتند 
و جالب اين اس��ت که فقيه نبودند و متصوفه شيعي 
از سلسله شطاريه)ُس��کريه( بودند که عليه مغول ها 
قيام کردند و گفتن��د مي خواهيم نمونه حکومت امام 
زمان را بشناس��انيم. کتاب  هايي درباره اين نهضت به 
ويژه به قلم مارکسيس��ت ها نوشته ش��ده است. مثاًل 
عروج و خروج س��ربداران ترجمه آق��اي يعقوب آژند 
يا کتاب نهضت س��ربداران که آقاي پطروشفس��کي 
)مارکسيست و اسالم شناس��ي روس( نوشته و کريم 
کش��اورز قبل از انقالب ترجمه کرده اس��ت. اينها در 
عمل هم واقعاً چن��ان حکومتي برپ��ا کردند و چنان 
عدالتي را برقرار کردند که مردم ش��ب ها با در باز در 
خانه هايش��ان مي خوابيدن��د و اصاًل نگ��ران نبودند. 
مس��افرت مي رفتند و وقتي باز مي گشتند همسايه ها 
به خانه ها و احشام اينها رس��يدگي کرده بودند. پول 
اصاًل ور افتاده بود و مردم با صلوات معامله مي کردند. 
متأس��فانه ما اطالعات زيادي از اينها نداريم و اينقدر 
بي خبريم که فکر مي کنيم هر چه در عالم اتفاق افتاده 
است، اول ما انجام داديم. در حالي که قيام سربداران 
650 سال پيش بوده اس��ت. سربداران نقص شان اين 
بود که پتانسيل انقالب را داشتند اما برنامه نداشتند و 
زماني که خواستند نهضت شان را تثبيت کنند، گفتند 
بايد از فقها کمک بگيريم. از همين رو نامه نوشتند به 
شهيد اول و گفتند يک قانون فقهي براي ما بنويسيد. 
متصوفه عمدتاً اينطور بودند که وقتي قيام مي کردند 
و پيروز مي ش��دند براي اداره امور احساس مي کردند 

نياز به فقها دارند تا در زمينه هاي مختلف براي اينها 
احکام بگويند. شهيد اول کتاب لمعه را نوشتند و براي 
اينها فرستادند. کتاب لمعه را شما ببينيد اصاًل ربطي 
به نظام انقالبي ندارد و همان فقهي است که در دروس 
علما بوده و هست. اين کتاب يک جدول طوالني دارد 
که به تعدد زوجات پرداخته است، واقعاً جامعه اي که 
انقالب کرده اينها به چه دردش مي خورد؟ به هر حال 
متأسفانه چنين اتفاقاتي افتاد و بعد از مدتي سربداران 
سر مسائل نفساني و به خاطر ساختارهايي که محکم 
نبو، دچار اختالفات دروني بين عملي ها و نظري ها شد 

و رفته رفته فروپاشيد. 
  مرعشي ها و صفويه

ديگر خبري در تاريخ نيس��ت جز مرعشي ها؛ بقاالدين 
مرعشي، جد آيت اهلل مرعشي مشهور که هم فقيه بود و 
هم عارف، بعد از فروپاشي سربداران قيام کرد و تا مسلط 
شدند بر اساس فقه شيعه و حتي اهل تسنن که معتقد 
است زمين قابل خريد و فروش نيست، اعالم کردند زمين 
قابل خريد و فروش نيست. به اين قاعده انفال مي گويند 
و در قرآن هم آمده است. بر اس��اس اين قاعده خريد و 
فروش کوه، دريا، رود، زمين و. . . حرام است مگر اينکه 
شما روي اينها کاري مثل کشاورزي يا ساختمان سازي 
انجام دهيد. مرعشي ها که اين حکم را اعالم کردند، يک 
شبه فئوداليسم س��قوط کرد و هيچ کس صاحب زمين 

نبود جز اينکه بتواند روي زمين کار کند. 
بعد از مرعشي ها، صفويان جايگزين شدند. صفويان 
متصوف بودند ولي انديش��ه هايي مثل مرعش��ي ها و 
سربداران نداشتند و درس��ت نقطه مقابل آنها بودند. 
صفويان مذهب ش��يعه را رس��مي و از علماي لبنان 
دع��وت کردند که ب��ه اي��ران بيايند و بدي��ن طريق 
رنسانس��ي در دوره صفوي شروع شد که با آن چيزي 

که مرعشيان و سربداران داشتند، تفاوت داشت. 
  مشروطه خواهان

بعد هم فروپاشي صفويه توسط افغان ها را داريم و بعد 
هم افشاريه، زنديه، قاجاريه، پهلوي و بعد هم انقالب 
اس��المي. اين گوشه ها هميش��ه تحرکاتي عليه ظلم 
و س��تم بوده اما به عنوان نظريه انقالب��ي که بخواهد 
تکوينش به امروز برسد، نداشتيم. مگر اينکه در دوره 
جديد وقتي انقالب فرانس��ه رخ داد و نظام سلطنتي 
به جمهوري تبديل ش��د، يک تکان��ي در همه جاي 
دنيا افت��اد و يک عده از علماي ش��يعه نيز به اين فکر 
کردند که ما چه نوع از نظام��ي را مي خواهيم، باز اين 
يک نظام سياس��ي بود نه يک نظام فرهنگي و تمدني 
که همه  شئون را بخواهد پوشش بدهد، همين افکار 

را هم نگذاشتند به جايي برسد و با توطئه فراماسون ها 
يک مشروطه قالبي را در آخرين لحظات جاي آنچه 
مردم ايران ب��راي آن قيام کردند گذاش��تند و ايران 
مشروطه اي شد که به هيچ جاي دنيا شباهت نداشتند 
و همان حکام و ش��اهزاده ها آمدند و به اس��م وکيل 
در مجلس نشس��تند و اوضاع تغييري نک��رد. اينقدر 
مشروطه مسخره بود که شيخ فضل اهلل نوري  را به اين 
بهانه که با مشروطه مخالف است و اين به نفع استبداد 
تمام شده شهيد کردند؛ عين الدوله صدراعظم استبداد 
و قاتل مشروطه خواهان بود، اما دو بار مجلس شوراي 
ملي با رأي اکثريت ايشان را صدر اعظم کرد؛ کجاي 
دنيا اين را داريم که نماين��دگان ملت با رأي اکثريت 

قاتل خود را صدر اعظم کنند. 
  برداشتن سد پهلوي

زمان رضاشاه هم که مسخره تر، برمي داشت يک اليحه 
را مي آورد مجلس و خودش در يک اتاق مي نشس��ت 
و مي گفت بگوييد زودتر اي��ن را تصويب کنند وگرنه 
مي گويم در اين طويله را ببندند. مسخره تر از خودش 
محمدرضا شاه بود که حزب تشکيل داد و خودش شد 
رئيس حزب! کجا پادشاه مش��روطه اي خودش وارد 
مسائل سياسي مي شود تا اينکه بخواهد حزب تشکيل 
دهد و بشود رئيس حزب؟! مردم ما هميشه از ستم به 
جان مي آمدند. فش��ار دوره پهلوي زياد شد و ساواک 
مفهوم جرم سياسي را توسعه داد و خيلي ها را از اقشار 
مختلف دس��تگير کرد و زندان ها پر ش��د از دانشجو، 
سرباز، کارگر. همين تعداد هم کش��ته شدند و اينها 
باعث يک غليان و هيجاني در کش��ور شد و با رهبري 

امام خميني)ره( سد پهلوي برداشته شد. 
  انقالب به دنبال تطبيق با حکومت مهدوي است

انقالب يعني زير و رو ش��دن يعني نف��ي يک چيز و 
اثبات چي��ز ديگر، ويران��ي يک چيز و س��اخت چيز 
ديگر. م��ا چه چيزی را نف��ي کرديم و چ��ه چيزی را 
مي خواهيم جايش بگذاريم؟ اگر فقط رفتن ش��اه مد 
نظر بود مي ش��د ترورش کرد، اما اين مورد نظر نبود. 
ما مي خواستيم يک حکومتي را تشکيل دهيم که در 
انتها تطبيق کند با حکومت مهدوي. پس بايد ببينيم 
خود امام زمان)ع��ج( مي خواهد چ��ه کار کند؟ کجا 
گفتند حضرت مي خواهد همه را ش��يعه و مس��لمان 
کند؟ مي گويند او »يمالء األرض قسطاً و عدالً« عدالت 
يعني عدم تبعيض، قسط يعني برپايي عدالت حقيقي. 
يعني اول تبعيض را نابود مي کند و بعد عدالت واقعي 
را حاکم مي کند. اگر به کسي يک ليوان آب بدهند و به 
بعضي ندهند مي شود تبعيض. اما قسط مي شود اينکه 
به همه يک ليوان آب مي دهن��د ولي به آن که ديابت 
دارد چون به آب بيشتري نياز دارد، سه ليوان بدهند. 
وقتي اين در دنيا اجرا شد، مردم خودشان خود به خود 
مي آيند به سمت اس��الم. هر جا عدالت بود، به اسالم 
نزديک خواهد بود ولي هر جا عدالت نبود هزارتا مسجد 
هم بسازيم، فايده اي ندارد. مگر بني اميه و عثماني کم 
مسجد س��اختند؟ ما بعد از توحيد مي گوييم عدالت، 
يعني بعد از يگانگي خداون��د ايمان به عدالت داريم و 
معتقديم چون خدا عادل اس��ت نبوت را مي گذارد و 
چون عادل است بعد از نبوت امامت داريم و چون عادل 

است معاد را معين کرده است. 
در انقالب اس��المي هم همين اس��ت، عدالت مهم و 
مهم تر از آن قسط است اما هنوز خيلي فاصله داريم. 
امام خميني)ره( فرمودند: حداقل اگر درست حرکت 
کنيم بايد س��ه نس��ل ديگر بگذرد تا بگوييم انقالب 
کرديم. تنها چيزي که مي شود گفت اين است که ما 
مانع سياسي اين جريان را برداشتيم، بنابراين ما هنوز 

در حال انقالب هستيم. 

ما هنوز در حال انقالبيم!
بررسي تطور تاريخي انقالب اسالمي در گفتاري از دکتر محمد رجبي دوانی

شهيد مرتضي مطهري در کتاب نهضت هاي 
100ساله  اخير اسالم، پس از بحث و بررسي 
اين نهضت ها و رهبران آنها به برخي از آفاتي 
که موج�ب انحراف نهضت ها ش�ده اس�ت 
مي پردازد. ش�هيد معتقد اس�ت اگر از اين 
آف�ات در نهضت اس�المي مردم اي�ران نيز 
مراقبت نش�ود، نهضت به انحراف کش�يده 
خواهد ش�د. هر چند که قريب ب�ه نيم قرن 
از اين گفته ها مي گذرد ام�ا مرور آنها از باب 
اهميت موض�وع و قرابت موارد بيان ش�ده 
با ش�رايط امروز، مهم مي نمايد. گزيده اين 
بحث به نقل از جلد 24 مجموعه آثار شهيد 
مطهري صفحه  86 تا 95 در ادامه آمده است. 
نهضت ها مانند هم��ه  پديده هاي ديگر ممکن 
است دچار آفت زدگي ش��وند. وظيفه  رهبري 
نهضت اس��ت که پيش��گيري کند و اگر احياناً 
آفت نفوذ کرد، با وس��ايلي ک��ه در اختيار دارد 
يا بايد در اختيار بگي��رد، آفت زدايي نمايد. اگر 
رهبري ي��ک 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 معکوس خواهد بخشيد. ما از نظر انواع 
آفت ها آنچه به نظرمان رسيده است يادآوري 
مي کنيم، بدون آنکه مدعي باشيم همه  آنها را 

استقصا کرده ايم:
1( نفوذ انديش�ه هاي بيگانه: انديش��ه هاي 
بيگانه از دو طريق نفوذ مي کنند؛ يکي از طريق 
دش��منان، هنگامي که يک نهضت اجتماعي 
اوج مي گيرد، پيروان مکتب ه��اي ديگر براي 
پوشانيدن آن از درون، انديش��ه هاي بيگانه را 
که با روح آن مکتب مغاير است وارد آن مکتب 
مي کنند و آن مکتب را به اي��ن ترتيب از اثر و 
خاصيت مي اندازند يا کم اثر مي کنند. ديگر از 
طريق دوس��تان و پيروان. گاهي پيروان خود 
مکتب به علت نا آش��نايي درس��ت ب��ا مکتب، 
مجذوب يک سلس��له نظريات و انديش��ه هاي 
بيگانه مي شوند و آگاهانه يا ناآگاهانه آن نظريات 
را رنگ مکت��ب مي دهند و عرض��ه مي کنند. 
راه مبارزه ب��ا اين خطر تحريم و منع نيس��ت. 
راه مبارزه، عرضه داش��تن صحيح اين مکتب 
در همه  زمينه ها با زبان روز اس��ت. حوزه هاي 
علميه  ما بايد کارهاي علم��ي و فکري خود را 
ده برابر کنند، بايد بدانند که اش��تغال منحصر 
به فقه و اصول رسمي جوابگوي مشکالت نسل 

معاصر نيست. 
2( تجددگرايي افراطي: مش��کالت جامعه  
بش��ري نو مي ش��ود و مش��کالت نو راه حل نو 
مي خواهد. سر ضرورت تقليد و رجوع به مجتهد 
زنده همين اس��ت، واال در يک سلسله مسائل 
استاندارد شده ميان تقليد از زنده و مرده فرقي 
نيست. افراط و تفريط در همين جا پيدا مي شود. 
برخي آنچنان عوام زده هستند که تنها معيارشان 
سليقه  عوام است. برخي ديگر که به مسائل روز 
توجه دارند و درباره  آينده مي انديشند متأسفانه 
سخاوتمندانه از اسالم مايه مي گذارند و به جاي 
آنکه اسالم را معيار حق و باطل زمان قرار دهند، 
سليقه و روح حاکم بر زمان را معيار اسالم قرار 
مي دهند. تجددگرايي افراطي ]که[ در حقيقت 
عبارت است از آراستن اسالم به آنچه از اسالم 
نيست و پيراستن آن از آنچه از اسالم هست به 
منظور رنگ زمان زدن و باب طبع زمان کردن، 

آفت بزرگي براي نهضت است. 

3( ناتمام گذاشتن: تاريخ نهضت هاي اسالمي 
صد ساله  اخير يک نقيصه را در رهبري روحانيت 
نشان مي دهد و آن اينکه روحانيت، نهضت هايي 
که رهبري کرده تا مرحله  پيروزي بر خصم ادامه 
داده و از آن پس ادامه نداده و پي کار خود رفته 
و نتيجه  زحمات او را ديگران و احياناً دشمنان 
برده اند. مش��روطيت ايران را روحانيت به ثمر 
رسانيد، اما آن را ادامه نداد و بهره برداري نکرد 
و لذا طولي نکش��يد که يک ديکتاتوري خشن 
روي کار آمد و از مشروطيت جز نام باقي نماند. 
حتي در جنبش تنباکو اظهار تأسف مي شود که 
روحانيت با لغو امتياز رژي کار خود را تمام شده 
تلقي کرد در صورتي که مي توانست پس از آن 
آمادگي مردم، يک نظام واقعاً اسالمي به وجود 
آورد. ]لذا[ به دنبال ال اِله بايد ااِلاَّ اهللهّ بيايد. در هر 
نهضت، مرحله  سازندگي و اثبات از مرحله  نفي 

و انکار دشوارتر است. 
4( رخنه فرصت طلبان: وظيفه  بزرگ رهبران 
اصلي اين اس��ت که راه نفوذ افراد فرصت طلب 
را ]به نهضت[ س��د نمايند. هر نهضت مادام که 
مراحل دشوار اوليه را طي مي کند سنگيني اش بر 
دوش افراد مؤمن مخلص فداکار است اما همين 
که به بار نشست، س��ر و کلهّه   افراد فرصت طلب 
پيدا مي شود و ]تا آنجا پيش مي روند[ که تدريجاً 
انقالبيون مؤمن و فداکاران اوليه را از ميدان به 
در مي  کنند. ]ببينيد[ انقالب مشروطيت ايران 
را چه کساني به ثمر رس��اندند؟ و پس از به ثمر 
رسيدن، چه چهره هايي پس��ت ها و مقامات را 
اشغال کردند؟ و نتيجه  نهايي چه شد؟ قهرمانان 
آزاديخواه، همه به گوشه اي پرتاب و به فراموشي 
سپرده شدند، اما فالن الدوله ها که تا ديروز زير 
پرچم استبداد با مشروطه چيان مي جنگيدند، 
به مقام صدارت ُعظما رسيدند و نتيجه  نهايي، 

استبدادي شد به صورت مشروطيت. 
5( ابهام طرح هاي آينده: روحانيت به علل 
خاصي در ارائه  ط��رح آينده کوتاه��ي کرده و 
الاقل به طور کامل ارائه نداده است. در مقابل، 
گروه هاي��ي ديگر هس��تند که طرح هايش��ان 
مشخص است؛ معلوم است جامعه  ايده آل آنها 
از نظر حکومت، قانون، آزادي، ثروت، مالکيت، 
اصول قضايي و اصول اخالقي چگونه جامعه اي 
است. تجربه نشان داده که روشن نبودن طرح 
آينده ضايعات اساس��ي به بار م��ي آورد. قطعاً 
نهضت بايد طرح هاي روش��ن و خالي از ابهام 
ارائه دهد تا جل��وي ضايعات گرفته ش��ود. ما 
خوش وقت و خدا را سپاسگزاريم که از نظر مواد 
خام فرهنگي، فوق العاده غني هستيم. نيازي از 
اين نظر به هيچ منبع ديگر نداريم. تنها کاري که 
بايد بکنيم استخراج، تصفيه و تبديل اين مواد 
خام به مواد قابل استفاده است و مستلزم بيدار 

دلي، کار و صرف وقت است. 
6( پايبندي ب�ه اخالص و پاک�ي نيت ها: 
نهضت خدايي بايد براي خدا آغاز شود و براي 
خدا ادامه ياب��د و هيچ خاطره و انديش��ه  غير 
خدايي در آن راه نيابد تا عنايت و نصرت الهي 
ش��املش گردد وگرنه باد غيرت خدايي به صد 
خار پريش��ان دلش مي نماي��د. آن که نهضت 
خدايي آغاز مي کند بايد جز به خدا نينديشد، 
توکلش بر ذات مقدس او باش��د و دائماً حضور 
ذهني داش��ته باش��د که در حال بازگشت به 
سوي اوست. . . هنگامي که گروهي از مجاهدين 
اسالم نبردي را پشت س��ر گذاشته و به مدينه 
برمي گشتند، رسول خدا به آنها فرمود: »آفرين 
بر گروهي که جهاد کوچک ت��ر را انجام داده و 
جهاد بزرگترش��ان هنوز باقي است.« گفتند: 
! جهاد بزرگتر چيست؟« فرمود:  »يا رسول اهللهّ
»جهاد با هواي نفس«. پاک نگه داشتن انديشه 
و نيت در مراحل نفي و انکار که همه  سرگرمي ها 
درگيري با دشمن بيروني است، آسان تر است. 
همين که نهضت به ثمر رسد و نوبت سازندگي و 
اثبات- که ضمناً پاي تقسيم غنايم هم در ميان 
است- برس��د، حفظ اخالص بس��ي مشکل تر 
است. س��نت اليتغير خداست که هر ملتي که 
از درون و از جنبه  اخالق��ي تغيير کند و عوض 
ش��ود، خداوند متعال سرنوش��ت آنها را تغيير 
ٍم َحتهّي يَغيروا ما  ده��د: »اِناَّ اهللاَّ ال يَغيُر ما بَِق��وْ
بِاَنُْفِسِهْم« خداوند وضع و سرنوشت مردمي را 
عوض نمي کند، مادامي که آنها خود را و آنچه 
به انديشه ها و رفتارهاي خودشان مربوط است 

تغيير ندهند. 

آفتزدگينهضتها

 6 آفت نهضت هاي اسالمي 100ساله اخير 
به بيان شهيد مرتضي مطهري

انقالب يعني زي�ر و رو ش�دن؛ يعني نفي 
يک چيز و اثبات چيز ديگ�ر، ويراني يک 
چيز و س�اخت چيز ديگر. م�ا چه چيزی 
را نفي کرديم و چه چي�زی را مي خواهيم 
جاي�ش بگذاري�م؟ اگ�ر فقط رفتن ش�اه 
مد نظر ب�ود مي ش�د ت�رورش ک�رد، اما 
اين م�ورد نظ�ر نبود. م�ا مي خواس�تيم 
ي�ک حکومتي را تش�کيل دهي�م که در 
انتها تطبي�ق کند ب�ا حکوم�ت مهدوي

گفتار

88498476گام دوم 

نهضت خدايي بايد براي خدا آغاز 
شود و براي خدا ادامه يابد و هيچ 
خاطره و انديش�ه  غير خدايي در 
آن راه نيابد تا عنايت و نصرت الهي 
ش�املش گردد وگرنه ب�اد غيرت 
خدايي به صد خار پريشان دلش 
مي نمايد. آن که نهضت خدايي آغاز 
مي کند بايد جز به خدا نينديشد، 
توکلش بر ذات مقدس او باش�د و 
دائماً حضور ذهني داشته باشد که 
در حال بازگشت به سوي اوست. . .

مطالعه انقالب اسالمي ايران بدون نگاهي به پشتوانه آن تقريباً کاري ابتر و ناقص است. با مطالعه اين پشتوانه 
است که آدمي عميقاً درمي يابد مراد رهبر انقالب آنجا که در بيانيه گام دوم درباره شعارهاي انقالب اسالمي 
آورده اند: »فطرت بشر در همه  عصرها با آن سرشته است« چيست. آنچه در ادامه آمده گفتاري از دکتر محمد 
رجبي دوانی در نشست نظريه تاريخي انقالب اسالمي است که در پژوهشکده فرهنگ و هنر اسالمي برگزار 

شده است. در اين گفتار دکتر رجبي ضمن ارائه خوانش�ي متفاوت از انقالب اسالمي به تطور تاريخي انقالب 
اسالمي و جنبش هاي پيش از آن اشاره دارد. او هر چند معتقد است که نمي توان يک خط سير مستقيم در تاريخ 
جست که انتهايش به انقالب اسالمي منتهي مي شود اما از سلسله جنبش هايي مي گويد که هر کدام از آنها را 
مي توان تکه اي از پازل پيشينه  انقالب اسالمي در تاريخ قلمداد کرد. متن اين گفتار در ادامه تقديم مي شود.

محمدصادق عبداللهی
     تحلیل


