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دست پَرَورِدگاِن َمکتِب اسالم

امروز طبِق قرار باید به برنامهٔٔ سوال و جواب می پرداختیم، و در آخرِ عرایض ای که مقدمتاً دارم، اگر خانم ها و آقایان سواالتی داشته باشند که در 
فرصِت کم، امکاِن جواب گفتن اش باشد و فوری بدانند؛ ممکن است طرح بفرمایند تا جواب بدهم. اما دو نکته را به عنواِن اطالع می خواستم خدمِت تان 

َعرض کنم :

یکی مربوط به برنامهٔٔ ابوذر است که امروز قرار بود برای دانشجویاِن کالس اجرا شود، ولی به روزِ دوشنبه موکول شده و از یکایِک شما ُعذرِ بسیار 
زیاد می خواهم، برای اینکه می دانم برنامه هایی داشتید که به خاطرِ این، حذف کردید و شنیدم که عده ای از دانشجویاِن کالس که رفته بودند، از راه های 
دور و حتی از شهرستان ها آمدند. به هر حال امکاِن اجرایش در امشب نبود و ناچار به روزِ دوشنبه یعنی شِب سه شنبه یا دوشنبه شب موکول شده و من 
از خانم ها و آقایان ای که کارِت عضویت در کالس دارند خواهش می کنم که اگر بتوانند، روزِ دوشنبه تشریف بیاورند ) ساعت را در آفیش اعالم کرده اند. 

ممکن است اطالع پیدا کنید یا ممکن است االن به ما اطالع بدهند (.

مسالهٔٔ دوم که می خواستم عرض کنم، ) اینست که ( چون طبِق مَعمول ایامِ تابستان را حسینیهٔٔ ارشاد تعطیالِت تابستانی دارد و کالِس من در مرداد 
مسلماً تعطیل است، این آخرین درسی است که من اینجا به عنواِن پایاِن درِس اسالم شناسی در این فصل می دهم و درِس آینده را به آینده واگذار می کنم. 
و اما چون االن بیشترِ دانشجویاِن کالس جمع هستند و بیشتر برای برنامهٔٔ ابوذر آمده اند ـ طبِق خواهش ای که من کردم و ضرورت و اهمیتی که برای 
این جور برنامه ها قائل هستید ـ ، بیشتر به ابوذر و برنامهٔٔ ابوذر می اندیشیم، و همچنین چون آخرین کالس است و آخرین درس است، اجازه می خواهم 

چند نکته ای را عرض کنم که شاید در مسیرِ درس نباشد و جزءِ برنامهٔٔ سوال و جواب نباشد، ولی الزم می دانم.

روزِ دوشنبه ساعِت 6 بعدازظهر برنامهٔٔ کلِی ابوذر شروع می شود، که در حدودِ یک ربع گزارشی از زندگِی ابوذر و شخصیِت ابوذر است، یا زندگی نامه ای 
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از ابوذر است و بالفاصله اجرای برنامهٔٔ "یک بارِ دیگر ابوذر" است. شما احساس کردید که من با چه ِجدیتی و اهمیتی به برنامهٔٔ ابوذر نگاه می کنم، ) و این ( 
به خاطرِ دو مساله است که یکی مسالهٔٔ خصوصی است، خاص است، جزیی است، و یکی مسالهٔٔ کلی است و دانستِن این هر دو برای شما ) الزم است (، که 
تنها گروهی ) هستیم ( که در این جامعه مثِل هم فکر می کنیم و احساِس مسئولیِت ُمشابه و مشترکی داریم و با هم در این دوران و این زمان، به هر حال 
توفیِق این را پیدا کردیم که مدِت یک سالی باهم بنشینیم و با هم تبادِل فکر کنیم و بیندیشیم و بکوشیم تا شاید بتوانیم هم خودِمان به یک آگاهی و 
یک ایماِن خودآگاهِ مذهبی و همچنین مسئولیِت اجتماعی برسیم، و هم شاید راهی باز کنیم برای جامعهٔ مان بر اساِس مسئولیت ای که هر یک از ما در 
برابرِ جامعه اش و در برابرِ زمان اش و در برابرِ ایمان اش دارد. دانستِن این دو نکته برای شما به عنواِن همفکراِن من الزم است. غیر از مسالهٔٔ شخصی و 
کامالً فردِی قَضیه ـ که من تمامِ ُعمرِ حقیقی ام را با ابوذر در تماس بودم و از دورانی که شاگردِ مدرسه بودم تا االن، خیلی از افکار، صورت های ذهنی، 
حساسیت ها، اطالعات، معلومات و امثاِل اینها تَحول و تغییر پیدا کرده، رفته و آمده، اما تنها چهره ای که همیشه در ذهن و در قلب ام ثابت مانده، چهرهٔٔ 
ابوذر است، و اینست که یک دلبستگِی روحی و عاطفی هم نسبت به مردی که همهٔ مان به طورِ مشترک برای او احترام و جالل و عظمِت انسانی و مذهبی 
قائل ایم، پیدا کردم ـ مسالهٔٔ خصوصی ای که در برنامهٔٔ ابوذر هست و می خواستم َعرض کنم، اینست که خودِ ابوذر اساساً یکی از بهترین چهره ها و یکی از 

برجسته ترین چهره ها ـ به تصدیِق شخِص پیغمبر ـ است 1.

اصحاِب نمونهٔٔ پیغمبر

بعد از ایجادِ جبهه گیری های سیاسی و اجتماعی و بَعد فکری و ایجادِ شکاف و اختالف در این "حزب الله" و جناح بندی های داخلی و به هر حال ایجادِ 
تَفرقه در وحدِت امِت اسالمی ـ که تحِت رهبرِی پیغمبرِ اسالم تشکیل شده بود ـ و ) هنگامی که ( جبهه های پنهان و باندهای پنهان رو آمدند و پیوندهای 
اَشرافی و قبایلی و جاهلی باز کامالً زنده شد و ناچار َصف ها در برابرِ هم ایستاد و همهٔٔ َصف ها در برابرِ علی، از میاِن اصحاِب بزرِگ پیغمبر، 2 شخصیت هایی 
که غالباً مادهٔٔ خام بودند، و واردِ اسالم شدند و همه چیِزشان را از اسالم گرفتند، آن چنان که باید هم می بودند، خوشبختانه بدوِن استثناء درست مثِل خودِ 
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علی در جبههٔٔ علی قرار گرفتند و به او وفادار ماندند و اینها نخستین گروهِ تشیِع علوی را در تاریخ و در نخستین شروِع تاریِخ اسالم و یا اسالم در تاریخ، 
به وجود آوردند و اگر کسی می خواهد شیعهٔٔ راستین را بشناسد؛ آن شیعهٔٔ پیش از صفویه را بشناسد و پیش از این دگرگونی ها و مخلوط شدن ها و در هم 

شدن ها، شیعهٔٔ زالل را بشناسد، باید از اینجا شروع کند و این گروه را بشناسد؛

این گروه بهترین نمونه و مطمئن ترین نمونهٔٔ چگونه شیعه بودن را به ما می دهد و هم چگونه مسلمان بودن را، هم تشیِع علوی را و هم سنِت پیغمبرِ 
اسالم را و هم قرآِن اولیه را ـ آن طوری که " اولی" ها می فهمیدند، و االاّ متِن قرآن که ثابت است ـ و اینها نشان می دهند که بهترین پَروَردگاِن پیغمبرِ اسالم 

و بهترین یاران و پیرواِن علی هستند و نشان می دهند که این تشیع و اسالم، دو کلمهٔٔ مترادِف هم اند.

یکی از اینها، َسلمان است. درست است که َسلمان در ایران شخصیِت بسیار بزرگی بوده، اما در جستجوی پیام ای که ُگم کرده بود و در جستجوی ُگم 
شده ای که در فِطرت اش احساس می کرد، اما نمی دانست چیست ـ ولی می دانست و یقین داشت که هست ـ و در جستجوی راهی و ایمانی ) تازه بود (، 
که راه ها و ایمان هایی، مثِل زردشت و مسیحیت و مذهِب یهود و مذهِب مَزدک و مذهِب مانی، که آن موقع ها بر اندیشه هایی مثِل َسلمان َعرضه می شد، 
راضی اش نکرد، در همه جستجو کرد و همه را آگاهانه و دقیق، نه با تَعصب و ُدشنام و تکفیر، َگشت؛ همه را تحقیق کرد و وارد شد؛ در متِن متوِن این مذاهب 
ُمحققانه و درست مثِل یک پیرو، مطالعه کرد و بعد گذشت، به مذهِب دیگر گذشت، به مذهِب دیگر و... بعد رسید به هیچ و از آنجا چون نمی خواست در این 
هیچی و در این پوچی بِماند ) یک روشنفکرِ مُتِفَنن نبود که همین جوری " اَلَکی" و به خاطرِ اشباِع ذهنی و روحی اش دنباِل یک ایدئولوژی بگردد (، بلند 
شد و زندگِی شاهزادگی و تمدن و آزادی و نعمِت آن زماِن ایران را رها کرد و تنها به صحرا رفت و در آنجا اسیرِ یک کاروان شد، بَرده شد، بعد سرنوشت، 

او را به مدینه بُرد و آنجا به یک یهودی فروختندش و به عنواِن غالمِ یک یهودی در یک باغی ـ که االن در مدینه است ـ کارگر شد.

به هر حال وقتی َسلمان در مدینه واردِ اسالم می شود. برده ای است در خانوادهٔٔ یک یهودی. اینست که می گوییم بعد که "سلمان" می شود، همهٔٔ سلمان 
بودن اش را از اسالم می گیرد، از ایراِن باستان چیزی همراه ندارد، آنها همه را شسته و ریخته و تمیز آمده، و فطرت اش درست مثِل یک صفحهٔٔ سفید در 
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زیرِ دسِت پیغمبرِ اسالم و این انقالِب تازه ای که انساِن تازه می ساخت ) قرار می گیرد (. همین سلمان که یک برده بود، و در آن موقع َعَجم بود و در نظرِ 
آنان ) اعراب ( َعَجم، تحقیر شده و نژادِ پَست بود، بعد به مقامی رسید که انصار و مهاجرین با هم بحِث شان درگرفت که َسلمان مهاجر است یا انصار ؟ 
گفتند که اگر مهاجر باشد باید از مکه به مدینه آمده باشد، که نیامده؛ اگر انصار و از انصار است که باید َمَدنی باشد و َسلمان َمَدنی نیست. پیغمبرِ اسالم 
مشکل را حل کرد، گفت : "سلمان از خانوادهٔٔ ماست"، و اینکه گفت، "سلمان از خانوادهٔٔ ماست"، یک تعارِف ادبی نبود، یک "کمپلیمان" نبود و یک تعریِف 
اخالقی نبود؛ به این معنا بود که واقعاً سلمان عضوِ خانوادهٔٔ پیغمبر تلقی می شد، و واقعاً نام اش سلماِن محمدی شد، و واقعاً در دوره ای که ُعَمر لیسِت 
مسلماناِن بزرگ را برای حقوق دریافت کردن از بیت المال نوشته بود، مهاجرین در یک لیست بودند، انصار در یک لیست و بَدریون در لیسِت دیگر، و... 
) ولی ( سلمان در لیسِت خانوادهٔٔ شخِص پیغمبر اسم نویسی شده بود و از حقوق ای می گرفت که اعضای خانوادهٔٔ پیغمبر ـ اهِل بیت ـ می گرفتند. این نشان 
می دهد که سلمان از بردگی و گمنامی و بیگانگی تا خویشاوندِی محمد را در اسالم ِطی کرده است و این مرد، مردی است که بعد از انتخاباِت َسقیفِه به 
تلخی گفت : "کردید و نکردید"، و این چه جملهٔٔ عمیقی بود، جملهٔٔ مُبهمی که تاریخ تفسیرش کرد؛ و او گفت، که تاریخ تفسیرش کند؛ و با لحنی گفت 
که گویا معنِی این کارِتان بعدها معلوم خواهد شد :  "کردید". وقتی گفتید این انتخابات را این طوری کردیم و آن طوری انتخاب کردیم، گفت :  "کردید 
و نکردید"؛ و بعد نومیدانه این مرکزِ انقالب، مرکزِ امید و مرکزِ آن همه جوشش و آن همه حیات و حرکت را گذاشت و به َمدائِن ـ وطِن اصلی اش ـ آمد 

و آنجا ُمرد و او اولین کسی است که بَذرِ محبِت خانوادهٔٔ علی و خانوادهٔٔ پیغمبر را در ایران کاشت.

یکی از چهره های عزیزِ محمد و یکی از شخصیت های صمیمِی شخصِی علی، میثِم تَماّار است، که یک خرما فروش است ) گروهِ علی را می خواهم معرفی 
کنم (. یک َطَبق خرما داشته، در آن خرما می ریخته و کنارِ کوچه می نشسته و خرما می فروخته.

) دیگری ( ُصهیِب یونانی است که به او رومی می گویند ـ چون مسلمان ها یونانی ها را هم رومی می دانستند ـ ، کسی که بیگانه و "َعَجم" است و هیچ 
پایگاه ای از نظرِ طبقاتی و خانوادگی و خاکی و خونی در جامعهٔٔ عرب ندارد.
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و بالِل َحَبشی است، کسی که بیش از همه از نظرِ ارزش های جاهلی مَنفور است و بیش از همه از نظرِ ارزش های اسالمی عزیز و َمحبوب شد، برای اینکه 
بالل، َحَبشی و سیاه پوست است؛ و عرب، به عنواِن عالی ترین نژاد، قُریش را در عرب و به عنواِن پست ترین نژاد، َحَبشی را در سیاه پوست ها مثال می زد 
و بالل، سیاهی آن هم از حبشه و باالخص که از بازماندگاِن قُشوِن ابرههٔٔ َحَبشی بود که آمده بود کعبه را بُمباران کند، و او از طرِف مادر، از بازماندگاِن 
آن نسل است، و این او را، بر اساِس ارزش های جاهلیِت َعرب و از نظرِ نژادی و خانوادگی، بیشتر مَنفور کرده بود؛ و اسالم در اینجا در ظرِف 10 سال، به 
طورِ مُعجزه آسا ماهیِت یک قوم و سنت های ریشه دار و ُکَهن را تغییر می دهد، 3 ) به طوری که ( در آن موقع، بالل، یک آدمِ سیاه پوست، بیگانه، َحَبشی 
و از بازمانده های اَبرههٔٔ دشمِن عرب که آمده کعبه را ویران کند ) خانواده اش یک چنین سابقهٔٔ مَنفوری دارد (، و ) کسی که ( غالمِ اُمیة بِن َخَلف است، 
زباِن عربی هم ُدرست بلَد نیست و قِرائت اش هم ُدرست و َصحیح نیست، سخنگوی رسمِی شخِص پیغمبرِ اسالم می شود و پیغمبرِ اسالم که او را انتخاب 
کرد، دیگر، در تمامِ مدِت ُعمرش، تغییر نداد و اذان که فریادِ اسالم است، شعارِ اسالم است و سخِن اسالم است ـ که هر چندی یک بار به جهان اعالم 
می شود ـ تا آخر از حلقومِ بالل در آمد. ) ارزش ها تغییر پیدا کرد (. او غیر از شخصیت هایی مثِل ُعَثمان، شخصیت هایی مثِل عبدالرحمِن عوف، مثِل َطلحه 
و مثِل زُبیر در آن جبهه ای است که در جاهلیت شخصیِت خانوادگی داشته اند، و به اسالم هم که آمده اند، همان شخصیِت شان را با شخصیِت جدیدِ شان 

قاطی کرده اند، و جامعه هم نتوانست از هم تَفکیک کند.

یکی هم ابوذر است :  ابوذر هم یک عرِب بََدوِی از صحرا آمده است؛ نه کتاب خوانده، نه دفتری دیده، نه خطی نوشته و نه مکتب ای و نه استادی، 
نه تمدن ای، نه جهان ای، نه معلم ای، نه پیری و نه ُمرِشدی، هیچ. و ذهن و روح اش به هیچ چیز، از این علوم و از این معارف و از این هدایت ها و از این 
مذاهب ای که آن موقع به اسِم مسیحیت، رهبانیت، مذهِب زردشت و امثاِل اینها در شبه جزیره رِخنه کرده بود، آلوده نشده بود : پاک، تمیز، مثِل کویری 
که در آن زندگی می کرد. بعد واردِ اسالم شد و ابوذرِ غفاری شد و از صورت ُجندب بِن جنادهٔٔ بََدوی و صحرا نشین، در ظرِف چند سال به صورِت ابوذرِ 
غفاری درآمد، که پیغمبرِ اسالم با تعبیرِ خاِص خودش بزرگ ترین تجلیل ها را از او کرده ـ گر چه بَعد این ارزش ها همه سقوط پیدا کرد و ارزش های آن 
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گروهی که دارای ارزش های جاهلی بودند ـ و جاهلی هم بودند ـ ثابت و باقی ماند :  به صورتی درآمد که پیغمبرِ اسالم می گفت : "جبرئیل بر ابوذر سالم 
می کند، و او در آسمان ها مشهورتر از زمین است"، و "َشرم و پارسایِی ابوذر همچون مسیح بِن مریم است"، و " ابوذر یک ظرفی داشت که چندان از علم 
انباشته کرد که لبریز شد". اینها تجلیل های علمی است، نه فقط اخالقی و انسانی و روحی؛ و پیغمبرِ اسالم او را به عنواِن یک مَرَجِع علمی معرفی می کند. 
و بعد او یکی از بنیان گذاراِن اساسِی نهضت ای ) می شود ( که در تاریخ به نامِ نهضِت تشیِع عَلَوی و به نامِ نهضِت اسالمِ انقالبی علیهِ اسالمِ خالفت و علیهِ 
تسنِن اُموی ـ که به نامِ تَسنِن محمدی، حاکم بر اسالم بود ـ تَجلی پیدا کرد. او اولین فریادی بود که رسماً، ولو تنها، علیه این رژیم که انحراف اش در آن 
زمان به اوج رسیده بود و بعدها بیشتر شد و به صورِت خطرِ ُمهلکی درآمد ـ که اسالم به کلی قلِب ماهیت داد ـ اعالمِ خطر کرد و بر َسرِ این اعالمِ خطر 

جان اش را باخت. 4

آنچه که می خواستم َعرض کنم اینست که ابوذر و َسلمان، هر دو، به عنواِن بهترین نمونه های پَروَرده شدهٔٔ اسالم و بهترین چهره های تشیِع عَلَوی در 
آغازِ کارند، اما هر یک از اینها برای یک زمان و در یک لحظه و در یک نسل و در یک عصر اهمیت و حساسیِت بیشتری پیدا می کنند، و یا برای یک 
گروه و یک تیپ آموزندگیِ شان حیاتی تر است تا آموزندگِی دیگری. آن چنان که از روایت برمی آید، َسلمان از لحاِظ علمی از ابوذر بسیار باالتر است، چه 
از لحاِظ ُعمِق فهِم علمِی اسالم و چه ) از نظرِ ( نوِع تلقی ای که مسلمین و خودِ پیغمبر از نظرِ علمی از َسلمان می کردند، که از تَلقی از شخص ای به نامِ 
ابوذر ـ که در آن نهضت هم سنِگ سلمان است ـ بسیار بیشتر است. شخصیِت ابوذر به عنواِن یک شخصیِت اجتماعی و عملی، و شخصیِت سلمان به عنواِن 

یک شخصیِت درونِی فکری و علمی ) مطرح بوده (.

اما همان طور که در اسالم شناسی نوشتم :  " امروز برای غرب ارزِش یک اسپارتاکوس ـ رهبرِ نهضِت آزادِی بردگان که خود یک برده بوده ـ بیشتر 
است تا صدها دکارت و کانت و ارسطو و افالطون و ُسقراط، و برای شرق، و باالخص برای جامعهٔٔ االِن اسالمی یک ابوذر ارزش اش فوری تر و حیات بخش تر 
است تا صدها ُمالَصدرا و ابوعلی سینا ها ". چگونه اعتراض نباید بکنیم و چگونه می توانیم اعتراض نکنیم که چرا این همه فکر ها، پول ها، ذهن ها، نبوغ ها، 
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قلم ها و قدرِت استعدادها و بینش و مغزِ این جامعه، این همه وقِف مالصدراها و ابوعلی سیناها و غزالی ها و میرفِنِدرِسکی ها و میردامادها می شود ـ  گر چه 
با ارزش اند و من در ارزِش شان حرفی ندارم ـ اما حتی قلم های متوسِط اینها هیچ کدام به سراِغ دادِن تصویرِ ساده ای از این چهره هایی که کالبِد نیم مردهٔٔ 
جامعهٔٔ ما به روِح اینها و به ارادهٔٔ اینها بیشتر نیازمند است، نمی روند؟ چگونه می شود گفت که این غِفلت، یک غِفلِت ساده است یا واقعاً یک غِفلت است، 
و چگونه می شود گفت و بد بین نبود و فکر نکرد که چقدر اروپا و غرب در دنیا کار کرده که حساسیت های ما را روی مسائِل دیگر، شخصیت های دیگر و 
مسائِل فرهنگی و ذهنی و لفظی و کالمی و غیره بِبَرد، و شخصیت های اول و دسِت اول که اسالمِ نمونه است، اسالمِ ُمَجساّم است، اسالمِ عینی است، اسالمِ 

صد در صد مطمئن است، که مارِک شخِص پیغمبر روی شخصیِت اینها خورده، نباید اصالً در جامعه مطرح بشوند، نباید شناخته بشوند؛

عمالً مثِل اینکه ُجرم است ! هر وقت که شخصیِت اینها مطرح می شود، اصالً جامعه، برای خودش، حالِت ناراحتی احساس می کند، و ناراحتی هایی 
ایجاد می شود، چرا ؟! آخر چگونه می شود انسان از این جامعهٔٔ شیعی ساده بگذرد، که دربارهٔٔ 7 ـ 8 تا از شخصیت های درجهٔٔ یِک تشیع که آن زمان در کنارِ 
علی و در کنارِ پیغمبرِ اسالم بودند و نخستین بنیان گذاراِن هم اسالم و هم تشیع اند و بهترین نمونه ها و روشن ترین نمونه های نشان دهندهٔٔ اسالمِ عینی 
و ُمَجساّم به همهٔٔ جهان اند ـ برای اینکه تَجسمِ شان، تَجسِم فِرقه ای و خصوصی و بومی نیست، تَجسِم ارزش های ُمطلق و کلِی انسانی است ـ ) تا این حد 
ساکت است ؟ (. اسالمی که وقتی ما ابوذرش را می شناسیم، اسالم را در اوج اش هم به یک فیلسوف، هم به یک عارف، هم به یک زاهد، هم به یک با سواد 
و هم به یک بی سواد، نشان می دهیم، و هم یک بچه، اسالم را، به همان سادگی و به همان استقامت و به همان ُدرستی و استواری و روشنی می شناسد.

چرا از این وسط ها و از این کتاب های َجَدلی و ُمجادله ها و اَمثاِل این حرف ها، اسالم را، به َصد واسطه و هزار واسطه، بگیریم ؟ چرا وقتی که نمونهٔٔ این 
کارخانه هست، مسطوره اش هست و به سادگی می شود شناخت، قلم ها به سراِغ شناساندِن اینها نمی روند، چرا نمی روند ؟ مگر راهِ دیگری برای شناختِن 
اینها هست ؟ مگر مسئولیت ای حساس تر از این هست که این نسل باز ابوذرها را از هر جهت بشناسد، هم برای آگاهِی اجتماعیِ شان، آگاهِی زمانِ شان، 
این هزار و  انسانی و اخالقیِ شان و هم شناخِت راست و ُدرست و مستقیِم آن تشیع و آن اسالم ای که در  مسئولیِت شان، پرورش و رشِد ارزش های 
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300 ـ 400 سال، هزاران کوشش برای َمسِخ تصویرش در ذهِن ما شده ؟ چرا به سراِغ اینها نمی روند ؟ ما از آنهایی نیستیم که ُمرتَب بگوییم چرا نمی روند ؟ 
چرا نمی کنند ؟ هی نِق بزنیم، گر چه مَغرور نیستیم و می دانیم که کسانی که شایستگِی بیشتری از ما دارند، باید در این راه باشند، ولی اگر کسانی که 

شایستگِی بیشتری دارند، مسئولیت را انجام نمی دهند، این، از کسانی که شایستگِی کمتری دارند َسلِب مسئولیت نمی کند.

همان طور که گفتم، مسئولیت زادهٔٔ امکانات نیست، مسئولیت زادهٔٔ قدرت نیست، مسئولیت احساس ای معلوِل توانستن نیست، مسئولیت یک حقیقتی 
است، یک حالتی است که مستقیماً زاییدهٔٔ آگاهی است، زاییدهٔٔ دانستن است، نه "توانستن". هر کس می داند، به همان میزان که می تواند، بال فاصله مسئول 
است. بنابراین اگر شما دانشجو هم هستید، دانش آموز هم هستید، در رشتهٔٔ ِطب و فیزیک و تکنیک و تکنولوژی و امثاِل اینها هستید، اینکه اصالً کارِتان 
به این فرهنگ و به این زمینه ارتباط ندارد و در رشتهٔ تان نیست، از شما سلِب مسئولیت نمی کند. همین که احساس می کنید برای این نسل، شناساندن و 
بازشناساندِن ابوذر، یک بارِ دیگر ابوذرها و بالل ها و عمارِ یاسرها، رسالِت بزرگی است برای آگاه کردِن این جامعه و برای احیاء کردِن حقیقت و روِح واقعِی 
اسالم، باید به راه بیفتید و انجام بدهید : از نوشتن، از پخش کردن، از تشریح کردن، از تقویت کردن و طرح کردِن این فکر به هر شکل که می توانید و به 

هر قدم ای که می توانید. این، مسئولیِت مستقیِم االن است، مسالهٔٔ تبلیغ و سخنرانی نیست، مسالهٔٔ یک برنامهٔٔ کارِ فوری است.

دوستان، ممکن است همیشه امکان نباشد که ما بتوانیم به این شکل کار کنیم، ممکن است همیشه این امکانات نباشد : بیماری هست، ضعف هست 
و...، ولی تصمیم ای بگیرید، به این شکل که اگر همین االن از اینجا رفتید و بعد دیگر امکاِن باز آمدن نبود و امکانی که باز این کالس تشکیل بشود یا 
این شکِل کار ادامه پیدا کند ـ برفرض می گویم ـ نبود، به شکلی در نیاید که خاطره ای بود و دیگر هیچ نبود، ) بلکه ( به این شکل در بیاید که هر کدام 
ـ ، طرح کنندهٔٔ این فکر و عمل  کنندهٔٔ این راه  این مسئولیت را داریم که در شعاِع فکری و ذهنی و علمی و روحی ای که در جامعه داریم ـ به هر شعاع ای 

و روندهٔٔ این جهت باشیم، و می توانیم باشیم.

هر کس که احساِس مسئولیِت جدی بکند، بعد ِامکان و توانستن را پیدا می کند؛ باید به خودِمان ایمان داشته باشیم ـ که می توانیم ـ و همچنین اعتقاد 
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داشته باشیم که ماییم که باید انجام بدهیم. وقتی که می بینیم یک دانشجوی ِطب، یک استادِ فیزیک، کسی که در رشتهٔٔ هنر هست و...، می توانند بهترین 
نمایشنامه ها را که در رشتهٔٔ آنها نیست، بهترین آثارِ ادبی، آثارِ فلسفی، آثارِ ایدئولوژیک را از اروپا ترجمه کنند یا خوِدشان به صورِت نمایشنامه یا صورت های 
دیگر بنویسند یا تحقیق کنند و به هر حال مساله را در راهی که به آن ایمان دارند، طرح کنند، چرا ماها نتوانیم ؟ ماها که به خصوص زمینهٔٔ عمیق و غَنِی 
فرهنگیِ مان زیرِ دسِت مان است و ما باید مهندِس استخراِج این منابع باشیم و اگر ما نکنیم. هیچ کِس دیگر نخواهد کرد و اگر این نسل نکند به هیچ وجه 

نسل های آینده نخواهند کرد؛ نسل های آینده را آن طور خواهند ساخت که دیگر دغدغهٔٔ اینکه چه حقیقت ای از بین خواهد رفت را هم نخواهد داشت.

من این را می خواستم عرض کنم که ابوذر امروز بیشتر از همهٔٔ اصحاِب دیگرِ پیغمبر و حتی همهٔٔ اصحابی که در پیراموِن علی بودند و حتی به نسبِت 
سلمان که پیغمبرِ اسالم از نظرِ علمی او را بر ابوذر ترجیح می دهد، فوریت و ضرورت و حساسیت دارد. نقِش ابوذر، شخصیِت ابوذر و طرزِ تفکرِ ابوذر در 
این قرن ـ نه فقط در ِاِشل جامعهٔٔ ما بلکه در ِاِشل این زمان و مسائلی که در این زمان مطرح شده ـ بیش از همه است و او را باید در اَشکاِل مختلف به 
جامعه معرفی کرد، به صورِت کتابچه ای برای کودکان، به صورِت رمان هایی برای کسانی که تحصیالِت عالی ندارند، به صورِت نمایشنامه برای هنرمندان، به 
صورِت تئاتر برای نسِل جوان، به صورِت کتاب برای اهِل مطالعه، به صورِت تحقیق برای پژوهشگراِن علمی و مورخین، به هر شکل، به هر صورت، به هر زبان 
و با استخدامِ همهٔٔ وسائِل تبلیغ، باید او را و مکتِب او را و جهِت اساسِی کارِ او را و اسالمِ او را شناساند. به این وسیله است که هم ما مسئولیِت اسالمیِ مان 
را انجام می دهیم و هم در مسیرِ انجامِ مسئولیِت اسالمی، بهترین راه برای َکشف و فهِم تشیِع راستین را پیدا می کنیم و بزرگ ترین مسئولیِت مان را در 

برابرِ این ایمان ای که دارد از بین می رود، تَحقق خواهیم داد و همچنین مسئولیِت اجتماعیِ مان را به این شکل انجام می دهیم.

این را می خواستم بگویم که گرایِش زماِن ما، جامعهٔٔ ما، روشنفکراِن ما، و تحصیل کرده های ما به ایدئولوژی های ضدِ مذهبی ـ این را به عنواِن تجربه 
می گوییم، به عنواِن یک معلم ـ ،انحراف از مذهب، دور شدِن این نسل از مذهب و از اعتقاداِت مذهبی، به خاطرِ مسائِل فیزیکی و شیمیایی و بحث های 
فلسفی و کالمی نیست، که ما اگر بتوانیم چند کشِف علمی را از اسالم استخراج کنیم و چند معجزهٔٔ علمی را طرح کنیم و یا زبانِ مان را برای دفاع از 
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اسالم با اصطالحاِت علمِی جدید ُمسلح کنیم، این نسل و این روح به اسالم برگردد؛ نه، باید دید که علِت اینکه این نسل از مذهب دور می شود چیست، 
آن علت را ُجست و بَر اساِس آن نیاز و آن گرایش تکیه کرد و از اسالم سخن گفت.

امروز اگر من اینجا به عنواِن یک فیلسوف و فیزیک دان و دانندهٔٔ نسبیِت اَنشتن و تکامِل داروین و همهٔٔ علومِ جدید بایستم و از اسالم سخن بگویم و 
یک روایت را پیدا کنم و 50 تا کشِف علمِی جدید هم از آن دربیاورم و درست هم باشد، کوچک ترین اثری در بازگشِت این احساس و این روح به اسالم 
نخواهد داشت؛ برای اینکه آنچه که این روح را از اسالم دور کرده و کنار بُرده، این مطلب است که این نسل، یک نسِل رسیده به خودآگاهِی انسانی است 5. 
دردِ این، دردِ عقب ماندگِی انسانی است، دردِ این، دردِ بی ایمانی است، نیازش جستجوی یک ایماِن تازه و یک اعتقادِ تازه است، و بزرگ ترین دِلُهره و 
اضطراب اش جستجوی پیوندی با مردم اش است و بزرگ ترین رسالتی که بر دوش اش احساس می کند، انجامِ کاری برای مردم اش است و همهٔٔ تالش اش 
اینست که به یک ایدئولوژی، به یک ایمان، به یک راهِ حل و به یک هدف دست پیدا کند، که او را در راهِ انجامِ مسئولیِت انسانی اش نسبت به زماِن خودش 

یاری کند؛ این است !

اگر ایدئولوژی ای پیروز می شود، نه به خاطرِ فلسفه اش است، و نه علم اش است و نه هم زیربنای جهان بینی اش و امثاِل اینها، ) بلکه ( به خاطرِ اینست که 
طوری این ایدئولوژی را تبلیغ می کند که این جوان احساس می کند که مسئولیِت خودش را نسبت به جامعه و همچنین رسالِت خودش را نسبت به زمان 
و باالخص پاسخ های خودش را نسبت به سواالتی که در زندگِی اجتماعِی مردم اش می جوید و نمی یابد، در این ایدئولوژی ـ به دروغ یا به راست ـ می یابد؛ 
چنین احساسی کرده و به آن گرایش پیدا کرده و اگر می بینیم از مذهب کنار می رود یا به صورِت مخالف اش درمی آید یا اصالً به صورِت مسالمت آمیز 
از آن دور می شود و خبر هم نمی کند، به خاطرِ اینست که مذهب را در شکلی که در جامعه است، می بیند. می بیند که مذهبی ها االن مذهب را به این 
شکل در آورده اند. او دیگر بیِن مذهب و مذهبی ها، بین اسالمِ حقیقی و اسالم ای که موجود است، فرقی نمی گذارد. او یک جواِن دانشجو و دانش آموز 
است که در رشته های دیگر بوده و اصالً این اختالفات را نمی تواند بفهمد، تخصِص این کار را ندارد. او نسبت به مسائِل زمان، نسبت به استثمار، نسبت 
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به استعمار در جهان، نسبت به رابطه های انسانی، نسبت به مالکیت، نسبت به بهره، نسبت به استثمارِ تولیِد اضافِی زمان، نسبت به تکنولوژی، نسبت به 
بحراِن وجدانِی انسانِی امروز، نسبت به حقوِق اجتماعِی بشر، نسبت به شرق، نسبت به غرب، نسبت به دردهای دنیای سوم، نسبت به طبقهٔٔ محروم، نسبت 
به تحوِل طبقاتی که االن وجود دارد، نسبت به نقشی که علِم امروز به صورِت جنایت آمیز دربارهٔٔ انسان به ُعهده گرفته، نسبت به آثاری که تکنولوژی دارد 
بر روی قلِب ماهیِت انسان می گذارد و نسبت به قربانی شدِن خودش و نسل اش و ملت اش در برابرِ قدرِت حاکم و جبرِ حاکم بر زمان و همچنین نسبت به 
جستجوی یک نظامِ عدالت خواهانهٔٔ اقتصادی ـ که بزرگ ترین رنِج انساِن امروز رنج هایی است که صاحباِن قدرت های اقتصادی به جاِن مردم ریخته اند ـ درد 
احساس می کند، نیاز احساس می کند، پاسخ می طلبد و به دنباِل راهِ حل است و به دنباِل مذهب ای و مکتب ای که بگوید اینها چیست، که به او راهی 
ارائه بدهد، و با او به این زبان صحبت بکند، تا احساس کند که این مذهب یا این ایدئولوژی این احساس ها را دارد، این شعارها را دارد و بَر اساِس همین 
پایگاه تکیه می کند. ولی وقتی او ـ که از این دردها می نالد ـ مذهب را به این شکل می بیند، مذهب ای که پدرش یا مادرش یا یک عامِی دیگر دارد ـ که 
اصالً ترس هایش یک چیزِ دیگر است، نیازهایش یک چیزِ دیگر است؛ در چنین روزگاری او با یک التهاب و التماس و دست پاچگی حور العین می خواهد، 
مثِل اینکه االن دیر می شود ! ـ ، و او همین اندازه هم بیشتر نمی تواند مسائل را ارزیابی کند، اسالمِ حقیقی و تاریخ و امثاِل اینها را نمی شناسد، همین را 

می بیند، و این را که می بیند، کنار می رود.

در این زمان، طبق یک نقشهٔٔ کلِی جهانی، اسالم نباید مطرح بشود، چون فرموِل جهانی اینست که عوام را در مذهب نگهدارید و روشنفکران را از مذهب 
بیزار کنید؛ این، نقشه ای است که اولین بار " البوم" برای الجزایر داد و بعد نقشهٔٔ کلی برای همهٔٔ کشورها و به خصوص کشورهای اسالمی شد : عوام را در 
تَعصِب مذهبی اش ُمحکم کنید، اما روشنفکران و تحصیل کرده ها را از مذهب دور کنید و به این وسیله است که مذهب مُنحصر به عوام می شود، مُنحصر به 
نسِل قدیم می شود و در چهارچوِب تنِگ تَعصب َمحصور می شود و از مغز و از بینِش علمِی جامعه دور می ماند و بعد به صورِت ُسنت های ناخودآگاهِ متعصبانهٔٔ 
موروثِی غیرِ قابِل دفاع درمی آید و بعد روشنفکر که می اندیشد، که فردا حاکم بر جامعه است، که مغزِ این جامعه را می سازد و رهبرِی زمان به عهده اش 
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است، بیزار از مذهب می شود و بعد روشنفکر از آن توده نیز جدا می افتد، برای اینکه این، بی دین پَرورانده می شود و او، آن شکل، دین دار و این، خود فاصلهٔٔ 
عمیق و یک ُحفرهٔٔ هولناک بیِن خواِص روشنفکر و َعوامِ توده ایجاد می کند، که این "چشِم روشنایِی" غرب است : تکه شدِن این جامعه های شرقی.

اگر خواسته باشید با این نقشه مبارزه کنید، یعنی اسالم را در این زمان بیِن روشنفکران مطرح کنید و روشنفکران را به اسالم گرایش بدهید، دیگر با 
وسائِل تبلیغاتِی کالسیک ممکن نیست، باید به همان وسایل ای ُمَجهز بشوید که دشمن برای دور کردِن این نسل از اسالم و از مذهب ُمَجهز است. برای 
جنگیدن با دشمن، تنها کار و فوری ترین کار و نا گزیرترین کار ُمسلح شدن به اسلحهٔٔ دشمن است. برای این کار ناچاریم به عنواِن محتوا، به عنواِن زبان، به 
عنواِن بینش، از حقیقِت ثابِت اسالم، از شعارهای الیتغیرِ اسالم، از آنچه به نامِ اسالم و به وسیلهٔٔ َوحی و به وسیلهٔٔ قرآن و سنت و به وسیلهٔٔ خانوادهٔٔ پیغمبر ـ و 

مجموعاً به نامِ مکتِب اسالم ـ در اختیارِ تاریخ و در اختیارِ ما قرار دارد، دفاع کنیم؛ در هر زمانی و در هر شرایطی، با زبانی و با شکلی و شرایطی.

و از این جهت است که می بینیم پیغمبران هر کدام که می آیند، نوِع معجزه شان فرق دارد، در صورتی که نبوت و رسالِت همه، نبوت و رسالِت الهی 
است و مذهِب شان هم توحید است؛ اما چرا معجزه ای که نشان می دهند فَرق دارد ؟ ) به خاطرِ اینست که ( متناسب با زمان است، حساسیِت زمان است، 
زماِن موسی، مذهب، ِسْحر پَرستی است و دشمناِن موسی اصوالً َسحره هستند، نوِع معجزهٔٔ موسی شکلی است که َسحره بهتر و زودتر احساس می کنند 
که این، ِسحر نیست، شکل و نوع اش این طوری است. در زماِن عیسی که بیماری فراوان است و تکیه روی ِطب و معالجهٔٔ بیماری های بومِی فلسطین و 
اسراییل است، می بینیم تکیه روی َشفا است. حساسیِت محیط در زماِن پیغمبرِ اسالم ـ که می خواهد پیام اش را ارائه کند ـ فِصاَحت و بالغت، شعر و 
زیبایی و سخن و کلمه است؛ اینست که می بینیم معجزه به صورِت زیبایی، فِصاَحت و بالغت و ِاعجاز در بیان و در آهنگ و در انتخاِب کلمه و در تَعبیر 
است، ِاعجاز، زیبایِی سخن است. اینها نشان می دهد که برای اثباِت یک فکر، برای اشاعهٔٔ یک مکتب در زمان های مختلف، برحسِب حساسیت های محیط 
و نیازهای محیط، باید شکِل کار و شکِل تبلیغ و نیز زباِن حقایِق ثابت را مُتناسب با شرایط انتخاب کرد. بنابراین امروز نهضتی می تواند اسالم را در این 
جامعه، در این نسل و در این زمانی که االن در آن هستیم مطرح کند و پیروز بشود ) و مسلماً هم پیروز می شود، برای اینکه این نیاز را احساس می کنیم؛ 
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خودِ این مجلس یکی از نمونه های نیاز به چنین حقیقتی است ( که اسالم را در حساسیِت اجتماعی اش، در وجههٔٔ عملی اش، در ابعادِ فعلِی این جهانی اش، 
و در راهِ حل هایی که برای حِل مشکالِت اجتماعی، انسانی، اقتصادی و طبقاتی ارائه داده است، و در آن نقِش اساسِی اسالم که در قرآن به صورِت اندیشه 
و در ُسنِت پیغمبر به صورِت عمل و مُِتد است ـ که آن رسالِت عملِی رهبرِی جامعه است ـ و مبارزه با ناهنجاری های اجتماعی و رنج های علمی و ملموس 

و َمحسوِس بشر و طبقاِت محروم، مطرح کند.

مسالهٔٔ حساِس این زمان، یکی رنِج مردم از تبعیِض طبقاتی بود و یکی رنِج مردم از اختناِق سیاسی و از استبداد و برای همین هم هست که اسالم در 
قرِن هفتم و هشتم روی دو اصل به نامِ عدالت و امامت تکیه می کند. این تکیه ای که اسالم می کند، ) برای چیست ؟ ( اسالمی که پیغمبرِ اسالم دارد، همان 
اسالمِ ابراهیم است، همان اسالمِ موسی است و همان اسالمِ عیسی است، اما چرا اسالمِ آخرین پیامبر، بر روی این دو شعار بیشتر از مذاهِب توحیدی و 
الهی در عصرِ پیغمبراِن دیگر تکیه می کند، روی امامت و روی عدالت بیشتر توجه و تکیه می کند ـ زباِن امامت و زباِن عدالت، حساسیت روی امامت و 
عدالت و شعارِ امامت و عدالت ـ و تکیهٔٔ مبارزهٔٔ اجتماعِی اسالم بر دو جبههٔٔ ظلم و تَبعیِض طبقاتی و استبداد و ِاْختناِق اجتماعی است و لَبهٔٔ تیزِ مبارزه اش 
را بر این دو َصف مُنطبق می کند ؟ به خاطرِ اینکه نیازِ زمان این چنین اقتضا می کند و اسالم برای اشاعهٔٔ توحید در شرایِط خاِص زمان اش بر رنِج عینی و 
واقعی و نیازِ عینی و واقعِی مردم اش تکیه می کند؛ به جای مسائِل عینی که مردم از آن رنج می برند و به جای مطرح کردن و راهِ حل نشان دادن و برای 

استقرارِ عدالت و امامت، مبارزه کردن، به مسائِل کالمی و َجَدلی و منطقی و ِحکمِت اولی و امثاِل اینها نمی پردازد، رنِج مردم از اینها است.

و امروز، حساسیت ـ چنان که می بینیم ـ دردنیا بَر اساِس مسالهٔٔ استثمارِ طبقاتی و استعمار است. در ِاِشِل جهانی، دنیای سوم، دنیای اول، دنیای دوم، 
مسالهٔٔ ماشین، مسالهٔٔ کاپیتالیسم، مسالهٔٔ استثمار، مسالهٔٔ سورپلو ) Surplus (، مسالهٔٔ ارزِش اضافی، مسالهٔٔ تولیِد اضافی، مسالهٔٔ مصرف، مسالهٔٔ تولید، ناهماهنگِی 
تولید و مصرف و مسالهٔٔ قربانی شدِن همهٔٔ انسان ها و همهٔٔ فرهنگ ها و حتی ایمان ها و ارزش های انسانی در پای ماشین های غول پیکرِ تولید کنندهٔٔ غرب 
است؛ اینها مسائِل اساسِی ما است و وقایِع ُمْستحدثه اینها هستند، حوادِث جدیدی که باید ُمجتهد، ُمجتهِد اسالم، ُمجتهِد شیعه یعنی ُمحقِق کوشا و 
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آزاد اندیِش شیعه شناس و اسالم شناس به آن بپردازد و به نامِ شیعه و به نامِ اسالم راهِ حل نشان بدهد و راهنمایی کند، که هدایت، اینها است.

در اسالم و در تشیع هرگز انجامِ این مسئولیت های خطیر به عهدهٔٔ یک طبقهٔٔ خاص، به عهدهٔٔ یک گروهِ رسمی، به عهدهٔٔ یک لباِس رسمی نهاده نشده، 
و از دیگر مردم سلِب مسئولیت نشده : "کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته" این ُکلاُّکم یعنی هر فرد که در این جامعه به این ایمان معتقد است، مسئولیت 
دارد، و اگر بگوید من این کاره نیستم، یا قربانِی َجهل است، یا فریبکار است؛ هر کسی چنین کاری را باید بکند و مسئولیت دارد؛ چه مسئولیتی ؟ مسئولیِت 
چوپانی و رهبرِی ملت اش را دارد. این، درست حرِف سارتر است که می گوید : "هر کسی با انتخابی که می کند، گویی دارد قاعده ای برای پیروِی همهٔٔ 

بشریت می سازد".

بنابراین امروز بر اساِس این مسئولیت ای که همه مان داریم ) چون اصوِل عقاید است، بینش است، طرزِ تفکر است؛ اصوِل عقاید فقط آن فرمول های 
پنجگانه که به ما داده اند نیست؛ اصوِل عقاید مجموعهٔٔ بینش، تلقی، جهان بینی و اعتقادِ اسالمِی ما است، اینها اجتهادی است، در این راه هر فرد ُمجتهد 
است و باید ُمجتهد باشد، وگرنه دین ندارد، و غلط است (، هم موظف ایم و هم برایمان ممکن و میسور است که این وظیفه را انجام بدهیم، و به همین دلیل 
مسئول ایم؛ اگر نمی توانستیم، مسئول نبودیم. برای این کار به عنواِن تجربه، به عنواِن یک واقعیِت اجتماعی و همچنین به عنواِن آنچه که احساس می کنیم 
که عینی است، باید اسالم را در گرایِش اجتماعی و در طرِح مسائِل عینی و ملموس، رنج ها و نیازها و کمبودهای واقعی ـ که االن حس می کنیم ـ و مسائلی 
که در برابرش هستیم، در این جهت، مطرح کنیم و این جهت، جهِت اساسی و نخستیِن اسالم است و َمظهرِ این جهت گیری، آن چنان که ما می شناسیم، 

علی است، و مشخص ترین و قاطع ترین و صمیمی ترین و صادق ترین و یک بُعدی ترین شاگردِ این مکتب و ُمجاهِد این مکتب، ابوذر است.

ابوذری، اسالمی ) است ( که نمی گوید "باید به درون ات و به خودت بِرسی. و خودت را در بِبَری". نه، اگر کسی بخواهد خودش را در بِبَرد،  اسالمِ 
در می بََرد، اما معلوم نیست از کجا َسر در می آورد ) نِزاکِت ادبی به من اجازه نمی دهد که بگویم ! (. ابوذر و اسالمِ ابوذر است که ـ برخالِف اسالمِ غیرِ ابوذری 
که می گوید : فقر و صبر بر ذِلاّت و بر ُظلم ثواب دارد ـ می گوید : "وقتی فقر از دری وارد می شود، ُکفر در آنجا خانه کرده است و ایمان از درِ دیگر بیرون 
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می پَرد" ) این، طرزِ حرف زدن ) او ( است، پرودن وار حرف می زند ! ( و در "ِشگفت ام از مردمِ زَبونی که در خانه شان نان نمی یابند و با شمشیرِ آخته بر همهٔٔ 
مردم نمی شورند". این، اسالمِ ابوذر است. اسالمِ بینش و مسئولیت را نگاه کنید، در حدی است که یک روشنفکرِ بسیار مترقِی اجتماعِی امروز نیز در این 
وسعت نمی تواند مساله را َهضم کند، ) زیرا (یک مسالهٔٔ فِرقه اِی خاص و وراثت و یک مسالهٔٔ محلی و... نیست، ) بلکه ( مساله در اوِج باالترین مسائلی است 

که در سطِح مسائِل عالِی زمان و رنج ها و دردها و نیازهای عمیق و اساسِی انساِن امروز مطرح است؛ این، اسالمِ ابوذری است.

در آن موقع ای که مسالهٔٔ انحراف در رهبری، مسالهٔٔ انحراف در جانشینِی پیغمبرِ اسالم، مسالهٔٔ انحراف در رهبرِی امت و در تشکیِل امت ) پیش آمده (، 
او اولین کسی است 6 که می گوید که، پریشانی ها و بیچارگی هایی که فردا این جامعهٔٔ اسالمی و این مردمی که هوای عدالت و آزادی به اسالم آمده اند، 
دچارش خواهند شد ـ همه اینها ـ زاییدهٔٔ این انحراِف اول است. همهٔٔ اینها معلوِل علتی است که آن علت، بحث های کالمی نیست، بحث های وجودی 
نیست، بحث های ِحکمِت اولی نیست، بحث های صوفیانه نیست، حتی بحث های اخالقِی فردی و ریاضت کشانه نیست، ) بلکه ( یک کلمه است : "کنز"، 
سرمایه اندوزی، َگنج نهادن و در راهِ خدا یعنی راهِ مردم، ِانفاق 7 نکردن، کسانی که گنج می نهند ) این شعار را که ابوذر انتخاب می کند، شعاری است که 
از قرآن انتخاب کرده و کسی که انتخاب کرده است، ابوذری است که در دامِن اسالم و در زیرِ نورِ َوحی مستقیماً پَرورش یافته، بنابراین نه در انتخاب 
می لغزد و نه در آنچه که انتخاب کرده است کوچک ترین شک می توان کرد؛ آیه ای است که ابوذر انتخاب کرده است و در مبارزه و در رهبرِی علی بی شک 
انتخاب شده ( و در راهِ خدا ِانفاق نمی کنند و با فاصلهٔٔ طبقاتی و ُحفرهٔٔ اجتماعی مبارزه نمی کنند، اینها را به عذابی درد آور مژده بده. اما این تنها یک مژده 
دادن و یک آیه خواندِن ذهنی و مَنبَری و کنفرانسی ـ مثِل ما ـ نیست، تمامِ زندگی اش را در تالش برای تَحقِق این شعار و برای مبارزه با کسانی که گنج 
نهاده و با دادِن زِکاِت " اسالمی"، استثمارِ طبقاتی را و گرفتِن شیره و ُعصارهٔٔ مردم را توجیه می کردند، ) ُگذراند (. ) در حالی که ( ُعثمان به انجامِ عبادات 
و مسائِل مُقدس مآبانه تکیه می کرد و می گفت که : "هر کس زِکاِت اسالمی اش را داد، اگر کاخی و قَصری بسازد، یک ِخشت از طال و یک ِخشت از نقره، 
باعِث خشنودِی خدا و ما و مردم و همه است". بعداً ابوذر این آیهٔٔ َکنز ) گنج ( را می خوانَد و می گوید که این، مسالهٔٔ زِکات نیست، مسالهٔٔ دادن وجوهات 
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نیست، مسالٔه بعد از اینها است، مسالهٔٔ مطلِق سرمایه داری است، که اینجا به این شکل طرح می شود؛ چرا ) ثروت ( یک جا متمرکز می شود و در راهِ مردم 
پخش نمی شود ؟ جلوگیری از این ُحفره ـ نه جمع آورِی ثواب برای ارواح ـ باید یک چیزِ عینی، یک چیزِ واقعاً عملی و یک چیز در سطِح اجتماعی و بزرگ 

باشد، نه چیزهای فردی، و نه امورِ خیریهٔٔ انفرادی.

مَعذالک عثمان معنِی آیه را می پُرسد ) رژیم عوض شده (. از کی ؟ از َکعُب االَْحبار، ) چنان که ( از اسم اش پیدا است لقِب روحانِی یهود است، او در زماِن 
ُعَمر بوده و ) چون ( دیگر از یهود چیزی نمی ماَسد، به کلی به این طرف برمی گردد و می گوید، که برای ما فرق نمی کند، روحانِی شما می شویم ! آمده کنارِ 
دسِت عثمان و برای اولین بار یک مقامِ رسمِی علمِی اسالمی در دستگاهِ خالفت پیدا می کند (. بعد ُعثمان از او می پرسد، همین طور نیست ؟ می گوید : بله 
قربان همین طور است که شما می فرمایید ! و بعد ابوذر را نگاه کنید : او تنها یک نفر ) است (، اصحاِب دیگر همه یا خوِدشان را فروخته اند یا اینکه رفته اند، 
یا اینکه َدم و دستگاهی به هم بسته اند یا یک جوری قضیه شان را توجیه کرده اند. او تنها مانده، تنها مانده ! اما نشان می دهد که در این تنها ماندن ) تنها 
ماندن به معنای واقعِی کلمه ( و در یک تَن ماندن نیز، ) باید مبارزه کرد (. در رژیِم عثمان، مبارزه خیلی مشکل است؛ او غیر از معاویه است، غیر از مُتوِکل 
است، غیر از سلطان محمود است، غیر از امیر تیمور است. عثمان دامادِ دو آتشهٔٔ پیغمبر است، از سابقون است و جمع آورِ قرآن است ـ االن دارد قرآن را 
جمع می کند ـ و ُمجاهِد فی سبیل الله است و ارتِش او دارد برای اسالم، هم روم رافتح می کند و هم ایران را. با چنین چهره ای مبارزه کردن کارِ مشکلی 
است. کی علیهِ عثمان است ؟ ابوذر. هنوز خبری از انقالب هایی مثِل ایران و بَصره نیست که ابوذر اولین فریاد را علیه این بزرگ ترین انحراف و پیروزِی 
ُمطلِق اشرافیت بر انقالِب اسالمی برداشت؛ نمونه اش، شکِل مبارزه ای است که انتخاب می کند؛ می بینیم شعارش ُدرست است، عینی است، مَنطقی است، 
بر اساِس ریشهٔٔ اقتصادِی جامعه است و بر اساِس استثمار و تضادِ طبقاتی است؛ در چه دوره ای ؟ دورهٔٔ بعد از سرمایه داری، بعد از بورژوازی، بعد از استثمارِ 
صنعتی و بعد از کاپیتالیسم و رسیدن به مرحلهٔٔ امپریالیسم و... نیست، در آن دوره است. جبهه گیرِی مبارزه اش را این طور انتخاب می کند ـ مسائِل کالمی 
و فلسفی نیست، عینی و واقعی است. شعاری که انتخاب می کند، از خودِ قرآن است، اما در مسالهٔٔ ذهنی و فکری و لَفظی نمی ماند. که مسلمان است؛ که 
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ابوذر است؛ و با چنین نظامی، که هم شمشیرِ قیصر را دارد و هم ماسِک مسیح را، به تنهایی در می افتد و با این جبهه گیرِی هوشیارانهٔٔ اجتماعی و با انتخاِب 
شعارِ هوشیارانه و استوار و روشن و آگاهانه از قرآن، مبارزه اش را شروع می کند. تنها ! هیچ ِسالحی ندارد، اما باید ابوذری مبارزه کند، در خودِ دربارِ ُعثمان 
استخواِن شتری را که از کوچه پیدا کرده به عنواِن تنها اسلحه ای که یک ُمجاهِد پروردهٔٔ محمد االن برای مبارزه در دست می تواند داشت ـ اینها همه َخلِع 
ـ ، آن را برمی دارد و جلوی خودِ عثمان به َکعب ـ یهودی ای که اولین فَتوای ضدِ اسالمی را به نفِع سرمایه داری از قرآن می سازد ـ می زند،  سالح شده اند 
ابوذر اینجا هستند ( که  او پشِت َسرِ عثمان قایم می شود ! چه مَنظرهٔٔ قشنگی ! قضیه، دفاع از عبدالرحمن بِن عوف است ) آن سه نفر باز هم در برابرِ 
آن قدر ثروت اش و ارث اش را آورده اند، و آن قدر روی هم رفته که کوهی در مسجد ایجاد کرده ! شمش های طال را می آوردند با تَبَر می شکستند، که بعد 
عثمان گفت : "خدا آمرزیده است عبدالرحمن بِن عوف را، که او آن طور خوب زندگی کرد و این همه ثروت را هم بر جای نهاد". همه هم دعای خیر به 
جان اش کردند ! اینست که ابوذر را عصبانی کرده و برای همین است که استخواِن شتر را از کوچه برمی دارد و به سراِغ َکعب و ُعثمان می رود و می گوید، 
" این چگونه فتواهایی است که دارید می دهید ؟! این سرش باز می شود و آن وقت اگر سرش باز شود، چی در می آید ؟! چیزهایی درمی آید که درآمد ! بعد 
به او حمله می کند؛ دفاع از عبدالرحمن است، برای آن زر و آن همه سرمایه؛ کی دفاع می کند ؟ َکعُب االَحبار در چهرهٔٔ فتوا دهنده از طریِق اسالم و کی 
مجری اش است ؟ عثمان، مظهرِ قدرت و زور؛ در برابرش ابوذر، در همان صدرِ اسالم، اسالمِ تنها، اسالمِِ َخلِع سالح شده. با یک استخواِن شتر به او حمله 
می کند؛ در پُشِت َسرِ عثمان قایم می شود ـ این سه چهره کامالً مشخص است؛ عبدالرحمن و عثمان و َکعب ـ ولی ابوذر گستاخی اش بیش از اینست که 
از این چهره های مُقدس مآب بترسد و یا از این قدرت ها بِلرزد. به او ـ در حمایِت خودِ عثمان ـ حمله می کند و چنان استخواِن شتر را بر َسرِ کعب می زند 

که فرق اش شکافته می شود، اما به قیمِت ربذه و تنها به ربذه رفتن !

در آنجا از گرسنگی می میرد و همچنین دخترش و همچنین پسرش. او تنها می میرد، همان طور که پیغمبرِ اسالم در جنِگ تبوک، وقتی دید او 
دارد تنها از صحرا برمی گردد، پیش بینی کرد و گفت که : "خدا بیامرزد ابوذر را، تنها راه می رود ) در دنیا، در این جامعه، تنها راه می رود، تنها، راهی را 
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انتخاب کرده است که تنها است (، تنها زندگی می کند، تنها می میرد و تنها برانگیخته می شود"، یعنی فردا هم که َمحشرِ قیامت و صحرای قیامت است، 
آدم های دیگر دسته جمعی همین طوری گورستان، گورستان از زمین برمی شورند و به صحرای َمحشر می آیند، ) ولی ( فقط یک نفر، تک، از آن گوشهٔٔ 
صحرا از زمین برمی شورد و واردِ صحنهٔٔ قیامت می شود. و من فکر می کنم که در عینِ حال شاید بتوان که یک توجیهِ َمجازی دیگر کرد و آن اینست که 
تنها برانگیخته می شود، یعنی از میاِن صدها و هزارها چهرهٔٔ ُمعاصر و پیش از او و بعد از او که ُمردند و رفتند، باز این چهرهٔٔ ابوذر است و این کالبِد ابوذر 
است و این روِح ابوذر و این ابوذرِ تنها، خاموش شده و تبعید شده و ُمرده در ربذه است ـ به دسِت عثمان و به دسِت آن تَثلیِث شوم ـ که در هر زمانی و 
در هر نسلی باز مَبعوث می شود و این نسِل ماست و این ما هستیم که باید باز ابوذر در میاِن ما تنها مبعوث شود، زیرا قرِن ما بیش از همیشه به ابوذر و 
اسالمِ ابوذر و تشیِع ابوذر و مبارزهٔٔ ابوذر نیازمند است و برای اینکه ابوذرها، اسالم ها، فرهنگ ها و حقیقت هایی که دارند خاموش می شوند، َخفه می شوند، 
ُگم می شوند و در تاریخ کوشش می شود تا َمدفون بمانند، در این نسل و در این عصر، مَبعوث بشوند و احیاء بشوند و به صحنه بیایند و به ما حیات و 
حرکت و خون و رََمق و آگاهی و نور بدهند، باید عالمانه، ُگستاخانه و با صبر و تحمِل همهٔٔ بدبختی ها، سختی ها، همهٔٔ رنج ها و َزجرها کوشید، تا بهترین 
و عالی ترین و نیرومندترین ِسالِح تبلیغ، فکر، علم، تَحقیق و ِاشاعهٔٔ اندیشه را و تاثیر گذاری در روح و در ایمان و در قلب ها را، که امروز در دسِت دیگران 
است، استخدام کرد و در خدمِت ِاحیاءِ این قهرمانان و احیاءِ این مکتب های حیات بخش قرار داد، و اگر ما نکنیم، نخواهند کرد و اگر در این عصر نشود، 

در عصرهای دیگر نخواهد شد.

این بزرگ ترین وسیلهٔٔ تبلیغ را امروز شما می بینید؛ بزرگ ترین وسیلهٔٔ تبلیغ، همان وسیله ای است که ما به هیچ وجه در اختیار نداریم و از آن محروم ایم، 
اما قربانی اش هستیم، و آن نمایش است، فیلم است. باید روزی ) من صریحاً عرض کنم (، نه روزهای آینده و سال های آینده، ) بلکه ( به زودی همین نسل 
ببیند که گروهِ روشن و آگاه و مسئول و مسلمان در این مملکت بهترین فیلم ها را در عالی ترین سطِح هنری، در خدمِت عالی ترین حقایق و ارزش ها و 
روح ها و واقعیات و حوادِث تاریخ و فرهنگ و ایمان و اسالم گذاشته و بهترین فیلم ها را خلق کرده است، و در همین جوان های مسلمان، بهترین هنرمندانی 



20

) پیدا شوند ( که بتوانند دشوارترین شخصیت هایی را که در اسالم هستند در کالبِد خودتان و شخصیِت خودشان به عنواِن یک پِرسوناژ ُحلول بدهند و به 
مردم ارائه بدهند و به این وسیله این کالبدهایی را که در تاریخ فراموش شده ـ که به وسیلهٔٔ بی ُعرِضگی و بی لیاقتی و غِفلِت ما و انحراِف ما اساساً از آنها 
کسی سخن نمی گوید و اگر کسی گاه به گاه سخن می گوید، بیگانه است و غالباً َمشکوک ـ و این تصویرها را، این چهره ها را، این ارزش ها و این حقیقت ها 
را به وسیلهٔٔ بهترین و قوی ترین بیان های امروز و زبان های امروز ) عرضه  کنند (، که صریحاً می گویم، فیلم را و نمایش را باید به این عصر آورد و ابوذرها را 
و تنهاهای دیگر را که در تاریخ خاموش ُمرده اند و در ربذه ها از گرسنگی، خاموش از میان رفته اند یا در مرج العذراءها به ستم و به ظلم و به جور، خاموش، 
و شهید شده اند ـ که حتی پیروان و معتقدانِ شان که ما باشیم آنها را نمی شناسیم ـ دو مرتبه تَجدید کرد، تا دو مرتبه اسالم، تشیع، این کالبدهای بزرگ، 
این قهرمان ها ) به معنای انسانِی کلمه، یعنی کسانی که با وجودِ شان و با اندیشهٔ شان به ما درس و حیات و خون و حرارت می بخشند و می آموزند ( احیاء 
بشوند و ما بتوانیم فداکاری و همچنین هوشیاری و تحمِل سختی و ُدشنام و تَحقیر و توهین را داشته باشیم و در راهِ مذهِب مان نه فقط از پول، نه فقط 
از جان، بلکه از حیثیِت مان هم بُگذریم ـ و این آخرین مرحلهٔٔ فداکاری است ـ ، تا یک روزی که دیر نخواهد بود، که همین نسل خواهد بود، این گروهِ 
مسلمان در این جامعه، در سطِح ایران، در سطِح جامعهٔٔ اسالمی، در سطِح دنیا، بتواند َخلق کننده و آفرینندهٔٔ عالی ترین آثارِ هنری در شکِل نمایش و در 
شکِل فیلم باشد و ) آن را ( در خدمِت عالی ترین مفاهیِم انسانی و عظیم ترین و روشن گرترین حقایِق نجات بخش و آزادی بخِش انسانی قرار بدهد، ما باید 

بکنیم، هیچ کِس دیگر نیست !
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1. همان طور که گفتم و بارها گفتم، ائمهٔٔ 
اسالم که شیعه آنها را به عنواِن جانشیناِن 
پیغمبر و به عنواِن سرمشق های همیشگِی 
اسالم  فهِم  و  عقیده  و  ایمان  و  زندگی 
می دانست، هریک از این امامان، هر یک از این 
چهره هایی که به نامِ ائمهٔٔ شیعی می شناسیم 
زمانی که در آن  وضِع  نظرِ  از  و می نامیم، 
بوده اند و از نظرِ نوِع موضع گیری ای که در 
برابرِ مسائل در محیِط خودشان داشته اند و 
از نظرِ انتخاِب کیفیت و شکِل مبارزه با جبههٔٔ 
مُتِخاِصم و جبههٔٔ مخالِف شان، که هر یک بر 
حسِب شرایط و اوضاع و احوال به گونه ای 
مسئولیت ای  نوِع  بر اساِس  و  است،  بوده 
که به عهده داشته اند، هر کدام دارای یک 
خصوصیت ای هستند و یک شخصیِت ممتاز 
و منحصر و برجسته ای از خودشان در تاریخ 
بُروز داده اند، وگرچه همه در یک راه و همه 
در یک جبهه و یک هدف می رفتند و همه 
یک نورِ واحدند، اما چون شرایِط زمانِ شان و 
موضع گیرِی دشمنان و ِاقتضای جبرِ مسائل 

و حوادث در عصِرشان موجب می شده که هر 
کدام موضِع خاصی را بگیرند و شکِل خاصی 
برای  و  اندیشیدن  برای  و  زندگی  برای  را 
مبارزه و برای انجامِ رسالت و مسئولیِت شان 
انتخاب بکنند، هر کدام الگویی و سرمشق ای 
برای زمان و هر کدام به عنواِن راهبر و راهنما 
و راهِ حل نشان دهنده ای به نسل ای و عصری 
در طِی تاریخ ـ که شرایِط تاریخی و سیاسی 
و اجتماعی و فرهنگیِ شان مُتناسب با شرایِط 
سیاسی، فرهنگی و اجتماعِی یکی از این ائمه 
بوده است ـ شده اند. همین طور هم اصحاِب 
بزرگ و پَروردگاِن نمونه و متعالِی پیغمبرِ 
اسالم، یعنی کسانی که اسالم تحقِق عینی و 
استقرارش در جامعه و در زمان و در زمین بر 
دوِش آنها و بر تیِغ شمشیرِ آنها و بازویشان، 
ریاضِت شان و صبِرشان و هوش و ایمان و 
بود، هر کدامِ شان  نهاده شده  اخالِص شان 
دارای یک شخصیِت ویژهٔٔ خویش اند. گرچه 
همه در یک جبهه، در یک ایمان و در یک 
هدف و یک راه اند. همان طور که در امامت 

گفتم، مثالً امام حسن در یک نوع از شرایِط 
خاِص مبارزه، که در تاریخ برای یک ملتی 
سرمشِق  بهترین  می تواند  می آید،  پیش 
پیروی باشد و در شرایِط خاِص دیگر امام 
متعالی ای  نمونهٔٔ  و  الگو  عنواِن  به  حسین 
) است ( که می شود از ُسنِت او پیروی کرد 
و در یک زماِن دیگر امام سجاد، که در شرایِط 
خاِص نا هنجار و عدمِ همهٔٔ امکانات باز نشان 
می دهد مسئولیِت یک فرد، حتی یک ) فردِ ( 
تنها، چگونه است و چگونه می تواند باشد؛ و 
گاه در شرایِط اجتماعِی دیگری، و بر اساِس 
نیازِ ویژهٔٔ یک نسِل خاص و یک ُعمرِ خاص، 
باز نمونهٔٔ یک نوع جبهه گیری  امام صادق 
برای انجامِ مسئولیِت یک مسلمان در عصرِ 
خودش است. همین طور این اصحاب هم هر 
کدام برای دوره ای و نسلی و شرایِط ویژه ای 
اجتماعی می توانند  از نظرِ  زمانی و  از نظرِ 
اُلگو باشند و می توانند به نسبِت شخصیِت 
خودشان َسرمشق و آموزگار و تعلیم دهندهٔٔ 
به  نخستین  سنِت  و  قرآن  راستین،  اسالمِ 
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که  هستند  کسانی  اینها  چون  باشند،  ما 
از خودِ سرچشمهٔٔ زالِل  را  اسالم  مستقیماً 
اولیه اش بی واسطه گرفتند و کسانی هستند 
اسالمی  مکتِب  در  را  چیزِ شان  همه  که 
و  مکتب  صاحِب  و  معلم  پیغمبر  خودِ  که 
تربیت دهنده اش است، فرا گرفتند و درآنجا 
شده اند.  مسلمان  آنجا  در  و  کرده اند  رشد 
به  نیز  پیغمبر  اصحاِب  شناخِت  بنابراین 
عنواِن بزرگ ترین و مطمئن ترین راه ـ بعد از 
شناخِت ائمه ـ برای شناخِت اسالم، و برای 
پی بُردن به چهرهٔٔ واقعی و حقیقِی این ایمان 

و عقیده است.

تیپ اند : بعضی ها  دو  بزرگ  2. اصحاِب 
شخصیِت  یک  اینکه  عنواِن  به  بزرگ اند 
و  خانواده دار  و  سابقه دار  و  اجتماعی 
استخوان دار و سایرِ "دار"ها، در آنان هست. 
اینها بعد هم که واردِ اسالم شدند، گر چه 
نبود و در  اسالمِ شان اسالمِ خیلی متعالی 
و  کامل  و  پُخته  خیلی  تربیِت  مکتب  این 

نظرِ  از  خودشان  چون  اما  نیافتند،  َعمیق 
و  طبقاتی  اقتصادی،  اشرافی،  اجتماعی، 
طایفه ای آدم های محترم و معنون بوده اند، 
همان شخصیِت شان و اهمیت و اُبهِت شان 
را هم آورده اند، و اینها جزءِ اصحاِب بزرگ 
در تاریخ شمرده شده اند؛ و متاسفانه برای 
به  بزرگ،  اصحاِب  همین ها  اسالم،  پیامبرِ 
که  دوم،  تیِپ  شده اند.  کلمه،  کلِی  معنای 
در زماِن پیغمبر دسِت اول بودند، اصحاب ای 
هستند که اینها هم جزءِ اصحاِب بزرگ اند، 
را  بزرگیِ شان  بودنِ شان و همهٔٔ  بزرگ  اما 
آغازِ انقالِب اسالمی و همهٔٔ افتخاراِت شان را 
در صحنه های َغزوه ها و جهادهای اسالمی 
رفتارها  آگاهی ها،  و  شناخت ها،  همهٔٔ  و 
همهٔٔ  و  را  انسانیِ شان  ارزش های  همهٔٔ  و 
کالً  و  مستقیماً  را  مَفاخِرشان  و  کِرامت ها 
تاریِخ  و  ایمان  و  نهضت  و  انقالب  متِن  از 
اسالم کسب کرده اند، اینها کسانی هستند 
و  شده اند،  "شخصیت"  اسالم  در  فقط  که 
غیر از شخصیت های اجتماعی هستند که 

با شخصیِت جاهلیِ شان واردِ اسالم شدند؛ 
اینها کسانی هستند که ما بیشترین نیاز را به 
شناخِت شان داریم، برای اینکه بفهمیم این 
کارخانهٔٔ آدم سازی که به نامِ اسالم ارائه شد، 
اولین و بهترین نمونه ها و مسطوره هایی که 
به بیرون و به بازارِ تاریخ و انسانیت داد کدام 
است ؟ کی ها هستند ؟ چگونه است ؟ اینها 

اصحاِب صد در صد پَروردهٔٔ این مکتب اند.

3. امروز اروپا پس از 300 سال ـ 400 سال 
آزادی خواهانه  و  انسان دوستانه  مبارزهٔٔ 
بین  از  را (  ) نژاد پرستی  نتوانسته  هنوز 
بِبَرد و حتی در قلِب تمدِن جدید تَخفیف 
بدهد. آنجا حالِت نژادی به شکلی است که 
حتی سفید پوست های کاتولیک و مسیحی 
می روند در کلیسایی که 40 دخترِ کوچِک 
7 ساله و 6 سالهٔٔ سیاه پوست برای نیایش 
به کلیسای خودشان آمده اند ـ اینها سیاهاِن 
مُنفجر  هستند ـ بُمب  مسیحی  مذهبِی 

می کنند و این 40 بچه را می کشند.
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می خواستم عرض  که  مساله ای  این  4. اما 
اینست که همیشه نصیحت می کنند  کنم، 
به  کردی،  انتقاد  کتاب  فالن  به  "چرا  که 
فالن نویسنده انتقاد کردی ؟ با احترام تر ..." 
نباشد  سیاست مدار  آدم  می شود  چگونه 
و  َمصلحت جو  باشد،  حقیقت پَرست  و 
و  نبیند  را  آن  و  این  نباشد،  مصلحت باز 
به  این شخصیت ها، نسبت  به  نسبت  واقعاً 
این ارزش ها، نسبت به این فکرها احساس 
ایران،  همین  در  ببیند  بعد  و  باشد  داشته 
در همین جامعهٔٔ ما و در همین جامعه ای 
ُمدعی  و  است  دنیا  جامعهٔٔ شیعِی  تنها  که 
این  این اصحاب است، پیروِ  است که پیروِ 
مکتب است، و به اینها مَنسوب است، و از 
چشِم اینها اسالم را می بیند، و از بینِش اینها 
نخستین  که  می فهمد ـ اینهایی  را  اسالم 
و  هستند،  تاریخ  در  تشیع  بنیان گذاراِن 
نخستین کسانی که از علی در دوره ای که 
تاریخ و زمان علیهِ علی بود، حمایت کردند، 
مکتِب  تمامِ  و  تام  ُمجسمهٔٔ  که  کسانی  و 

اسالمِ پیاده شده در انسان بودند ـ حتی یک 
جزوه در مورد اینها نیست که یک دانشجو 
بخواند، یک آدمِ معمولی بخواند، حداقل یک 
بیوگرافِی سطحی از اینها داشته باشد، که 
اینها کی بودند ؟ چی بودند، اصالً ارزِش شان 
از چند چهرهٔٔ  غیر  بوده ؟ چه گفتند ؟  چه 
از آنها در ذهن ها نیست،  شکسته و مُبهم 
غیر از چند اطالِع بسیار ناقص و غالباً ُخرافی 
و آن هم موهوم و یا مُبهم ـ آن هم در نظرِ 
عده ای ـ دیگر هیچ خبری از اینها نیست، 
ارزِش شان معلوم نیست و خیلی باعث تاسف 
است که اخیراً هم اگر قلم هایی به سراِغ این 
را، شخصیِت شان  آنها  تا  رفته  شخصیت ها 
را و یاِدشان را، برای این نسل احیاء کند، 
این قلم ها، قلم هایی بوده که ُمدعِی پیروِی 
انحصاری و شناخِت انحصارِی این خانواده و 
این نهضت و این مذهب نبوده اند : یا بیگانه 

با اسالم بوده اند، یا بیگانه با تشیع.
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5. 50 ساِل پیش، 40 ساِل پیش، 30 ساِل 
پیش بود که دانشجویی تازه فیزیک و شیمی 
اینها را که می خواند باد  و فرمول و امثاِل 
در توی دماغ اش می انداخت که خدا نیست 
و روح نیست و ماوراء الطبیعه نیست و علِم 
جدید چه گفته است و اتم تازه کشف شده و... 
آن حرف ها ماِل قرِن نوزدهم بود که در قرِن 
بیستم بادش به ما رسیده بود؛ حاال آن باد 
هم از َسرِ این بچه ها رفته. االن این بحث های 
علمِی جدید برای نسِل قدیم بیشتر حساس 
و  دانشجو  این  جدید؛  نسِل  برای  تا  است 
این دانش آموزِ 17و18و19و20و25 ساله به 
خاطرِ بحث های فلسفی نیست که از اسالم 
می رود و به یک ایدئولوژی دیگر می گرود؛ 
جدید،  علومِ  و  و شیمی  فیزیک  بحث های 
هیچ اثری روی ایماِن او ندارد؛ او همان طور 
به مسالهٔٔ مذهبی نگاه می کند که به علومِ 
آن  تکنولوژی.  و  جدید  َکشفیاِت  و  جدید 
کتاِب  خودش ـ یک  خیاِل  که ـ به  آقایی 
مذهبی مُنتشر کرده و بعد 15 صفحه راجع 

نوشته، خیلی کور خوانده !  آپولوی 15  به 
خودش هم نوشته، برای اینکه خیال نکنند ما 
ارتجاعی هستیم و ببیند که چقدر اطالعاِت 
اطالعات  روی  از  ) داریم (  آپولو  از  دقیقی 
برداشتیم رو نویسی کردیم ! این، هیچ اثری 
ندارد، این نسل از همان آپولو نفرت دارد، 

مساله چیزِ دیگری است.

و  رهبرانی  بیستم  قرِن  در  ما  6. هنوز 
با  مبارزه  در  که  می بینیم  را  روشنفکرانی 
چه  و  بگیرند  را  کجا  باید  نمی دانند  غرب 
برای  و  دشمن  با  مبارزه  برای  را  جبهه ای 
مبارزه با علِل ناهنجاری و بدبختی در شرق 
انتخاب کنند ) هنوز نمی دانند ! ( هر روز به 
یک چیزی می َچسبند، تازگی کشف کرده اند 
است،  فارسی  خِط  این  همه چیز  علِت  که 
کار  سال  100 ـ 150  از  بعد  روشنفکرها 

رسیدند به اینجا !

7. انفاق به معنِی ِاطعام و ده شاهی به این 

و ده شاهی به آن دادن و به َسرِ خدا و همهٔٔ 
مسلمین هم مِناّت گذاشتن و با وجداِن راحت 
خوابیدن و به هوای اینکه همهٔٔ امامان را به 
عنواِن تبریک و تفقد خواب دیدن، نیست؛ 
ِانفاق از ریشهٔٔ "نََفَق" به معنای ُحفره و فاصله 
است، ِانفاق به معنای نَفِی این ُحفره و مبارزه 

با این فاصله است.
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