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  حسين فروتن داکتر غالم
  سازمان انقالبی افغانستان: بازتايپ

 ٢٠١٣ جنوری ١۴

   مارکسيستۀرئاليزم اسالمی و فلسف

  بخش دھم

  !باز ھم دوگانگی در مارکسيسم

مارکس فيلسوف، که گويا  :دکتر شريعتی با تکرار اباطيل دشمنان مارکسيسم، از مارکس چھره ای دوگانه می سازد

ارزش ھای انسانی را در پای ديالکتيک ماترياليستی قربانی می کند و مارکس انقالبی و رھبر که اين ارزش ھا را در 

بدترين وضعی است که يک ايدئولوژی ممکن است بدان ضعيفترين و «جايگاه واالی خود می نشاند، اين دوگانگی 

  : بنابر دکتر شريعتی مارکس می گويد که»دچار شود

وليت ھا و برای تحقق ؤوليت داری و در قبال مسؤ آن در برابر آنھا مسچه چيزھائی را بايد انتخاب کنی و عالوه بر«

ارزش ھای ... از ماترياليسم ديالکتيک سخن می گويداما ھنگامی که «. »اين ايده ھای معين، تالش و فداکاری و ايثار

  ١»تحليل می کند که ديگر ماترياليست ھا» بی ارزش«انسانی را به ھمان صورت بی پايه و مفلوک و 

دست ه آنچه که مارکس ب. سخن می گويد» بايد ھا و نبايد ھا«دکتر شريعتی چنين می پندارد که مارکسيسم مانند اسالم از 

عام تکامل طبيعت، جامعه و به طور مشخص قوانين حرکت جامعۀ سرمايه داری و گذار آن به سوسياليسم و داده قوانين 

بديھی است که عمل اين قوانين از طريق فعاليت انسان ھا به ظھور می رسد و نمی تواند جز اين باشد، . کمونيسم است

 کشف اين قوانين خود در جھت عمل انقالبی گام او پس از. لذا فعاليت انسان ھا برای تحقق سوسياليسم ضروری است

مارکس ھرگز نمی گويد بايد اين راه را انتخاب . برداشت و ديگران به ويژه طبقۀ کارگر جھان را به اين راه فرا خواند

و گاليله که » بايد اين را انتخاب کنی«نگفت ) و نه زمين(کرد ھمانطور که کپرنيک با نشان دادن مرکزيت خورشيد 

و يا اينشتين با تئوری نسبيت ھرگز » بايد اين را انتخاب کنی«کت زمين را به دور خورشيد به اثبات رسانيد نگفت حر

رو گرديدند ولی ه  عکس تمام اين نظريات علمی با مقاومت سرسخت روبهب» بايد اين را انتخاب کنی«مدعی نشد که 

مارکس با بيان تئوری خود و با عمل خود . د به حقيقت پيوستندکردند، و با انتخاب خو» انتخاب«ھمه سر انجام آنھا را 

اما به تدريج و با گذشت زمان . مقاومت سرسخت کسانی را بر انگيخت که اين حقيقت و عمل را به سود خود نمی يافتند

ناکامی نخستين ثمرۀ تئوری مارکس بود که به » کمون پاريس«. تئوری مارکس جای خود را در ميان انقالبيون گشود

برای پيروزی تئوری .  تزاری به تحقق در آمد و سپس در چين و ويتنامۀپنجاه سال بعد، اين تئوری در روسي. انجاميد

در زير ) بيش از يک سوم سکنۀ جھان(چندان دور بخش عظيمی از سکنۀ کره ارضی  نمارکس ھمين بس که در گذشتۀ
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رغم  علی. اما اينبار نيز تمام دستاورد ھای زحمتکشان بر باد رفت. پوشش آن قرار گرفت و به قدرتی عظيم تبديل گرديد

.  را از سر گرفته استکس پوشيده نيست، مارکسيسم ھنوز زنده است و مبارزه اين ناکامی که عظمت آن بر ھيچ

ربايد ن مارکسيست ھرگز از مبارزه به ستوه نمی آيند، ھر بار که ناکامی و شکست، دستاورد ھای آنھا را می امبارز

دانند که  دانند که برای سعادت بشر راھی جز اين نيست و می مبارزه را دوباره ولو از صفر می آغازند، چون می

که  کنند، نه برای آن ول احساس میؤست خود را در قبال اين مبارزه مسن مارکسيامبارز. عاقبت کار نيز پيروزی است

کمونيست ھا به . آرمان مارکس، آرمان ھرکمونيستی است. ستداده ا» فرمان«وليت ؤمارکس آنھا را به داشتن مس

  . ول می شناسندؤی گزينند و در قبال آن خود را مس بر مآزادانهمارکسيسم ايمان عميق دارند، آن را 

پندار واھی کسانی است که نه مارکس را می شناسند، نه ) مارکِس فيلسوف و مارکِس سياستمدار(مارکس » دوگانگی«

ھمند و نه به سبب موقعيت اجتماعی و جھان بينی خود می توانند او را بفھمند، اتفاقاً اگر دوگانگی ھست در او را می ف

ما قبالً نشان داديم که چگونه ارزش ھای اخالقی دھان پرکنی مانند کرامت، قداست، . نظريات دکتر شريعتی است

چگونه است که چنين . ری جز رذائل اخالقی ندارددر واقعيت، تظاھ» در آدمی ريخته شده«که ... اعجاز، فضيلت، و

ارزش ھای واالئی با آدمی عجين شده ولی تجلی آن در واقعيت چيزی جز زير پا گذاردن اين ارزش ھا، چيزی جز ضد 

که از آن می تراود با ھيپی ھائی که ادبار و نکبت سراسر » مقدساتی«انسان و » جوھر قدسی«ارزش نيست؟ آن 

که » مقدسات«از اين .  گرفته و به ھر کار سياه و تباھی دست می زنند کوچکترين وجه مشترکی نداردوجودشان را فرا

نام دارد با آنچه که در جامعۀ سرمايه داری می گذرد، » ارزش ھای انسانی«انسان می تراود و » جوھر قدسی«از 

دوگانگی در اينجاست و نه در . سمان استجامعه ای که تباه کنندۀ ھمۀ ارزش ھای انسانی است، تفاوت از زمين تا آ

  .تحليل مارکس از ارزش ھای اخالقی

مگر . دکتر شريعتی در ميان تضادی دست و پا می زند که پيشينيان او بدان گرفتار آمده و از حل آن عاجز مانده اند

که ) Moral(زد و مورال که به اصول اخالقی جاودانی، الھی و متعالی می پردا) Ethique(تقسيم علم اخالق به اِتيک

اختصاص به موازين اخالقی جامعه دارد، نشانۀ اين تضاد الينحل نيست؟ تضاد تنھا در اين نيست که اصول منجمد و 

با واقعيت موجود نمی خواند، بلکه ارزش ھای » در آدمی ريخته شده«خشک اِتيک که گويا به صورت ارزش ھا 

علت اين .  متفاوت است و با اصوِل از پيش ساخته در انطباق نيستاخالقی طی مراحل مختلف تکامل جامعه نيز

که اصول و موازين خود را از واقعيت جامعه بيرون بکشد، آنھا را از منبعی  دوگانگی در اينجاست که اِتيک به جای آن

  .انسان کسب می کند» فطرت«طبيعی و يا از الماوراء 

. اشت، چون در تحليل از ارزش ھای اخالقی به واقعيت توجه کرده استفلسفۀ مارکسيست اين دوگانگی را از ميان برد

 اما کدام انسان؟ انسان، چنانچه او را از اجتماع »اگر انسان نباشد، ارزش ھا نيز نيستند«دکتر شريعتی بر آنست که 

 قداست می فھمد و نه انسان منفرد و جدا از جامعه نه کرامت و. جدا کنيم، اخالق و ارزش اخالقی برايش مفھومی ندارد

آيا مضحک نيست در . اين ارزش ھای اخالقی فقط در جامعه ارزش پيدا می کنند. درستکاری و عدالت و آزادی و ايثار

مورد انسانی منفرد و تنھا که فی المثل درُکرۀ مريخ زندگی می کند از ارزش ھا و موازين اخالقی سخن گفت؟ آنچه که 

قواعد، اصول و موازينی است که انسان ھا در روابط خود با يکديگر يا در رابطه با اخالق ناميده می شود مجموعۀ 

روابط اجتماعی که انسان ھا مجبورند برای توليد و انجام وظائف . جامعه به مثابه يک مجموعه از آنھا پيروی می کنند

د که به نوبۀ خود بر اين روابط تأثير ورن آديگر زندگی مراعات کنند، در افراد جامعه موازين اخالقی متناسبی پديد می

و خواه آنھا ) چنانچه اين روابط پاسخگوی نيازمندی ھای جامعه باشد(که به حفظ آنھا بپردازند  خواه برای آن. می بخشند

اخالق فقط در جامعه و در روابط ميان . را تغيير داده و به صورت ديگری در آورند، چنانچه اين روابط زيانمند باشند

  .اخالق با جامعۀ انسانی پديد آمده و با جامعۀ انسانی تغيير و تکامل يافته است. ان ھا مفھوم پيدا می کند و الغيرانس
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 بشر که در آن وسايل توليد در مالکيت ھمۀ افراد جامعه بود و توليد نيز دسته جمعی صورت می گرفت ۀدر جامعۀ اولي

سبت به يکديگر و نسبت به داد، ن د که آنھا را به يکديگر پيوند میھمۀ اعضاء يک گروه قواعد اخالقی يکسانی داشتن

وجود نداشت، آنچه در شعور انسان » تو«و » من«در اين جامعه مفھوم روشنی از . ول می ساختؤظف و مسوگروه، م

د و مشترکاً افراد گروه به اتفاق وسايل زندگی خود را فراھم می آوردن. بست ھمان گروه و وحدت افراد بود ھا نقش می

آنھا را مصرف می کردند، ھمه چيز به ھمه تعلق داشت، سرنوشت ھر فرد به طور کامل بسته به سرنوشت گروه، بسته 

انسان ھا به اين فکر نمی افتادند که به طفيلی ديگر . به اقتصاد مشترک، بسته به موفقيت ھا يا ناکامی ھای گروه بود

ارزش ھای اخالقی اين جامعه در ھمبستگی ميان افراد . ن امکانی وجود نداشتانسان ھا تبديل شوند، چون اساساً چني

گروه، در ھمکاری کامل آنھا در امر توليد، در حفظ و نگھبانی وحدت گروه تظاھر می کرد که وضع توليد را منعکس 

ابدی و جاودانی  ارزش ھای ۀکه به مثاب» کرامت، قداست، فضيلت و اعجاز«ھای اين جامعه  برای انسان. می ساخت

اما وقتی طبقات و مالکيت خصوصی بر وسايل توليد پديد آمد تصوير به کلی دگرگون . معرفی می شود مفھومی نداشت

دوران بردگی امکان داد کسانی . استثمار و زيستن به طفيل افرادی از جامعه، به صورت امری طبيعی در آمد. گرديد

وجه ضد  در اين دوران، بردگی و استثماِر خشِن مبتنی بر آن، به ھيچ. ردازندکار بدنی را رھا کنند و به کار فکری بپ

در .  عکس بزرگانی چون ارسطو، افالطون و ديگران بردگی را الزم و ضروری می شمردندهارزش تلقی نمی شد، ب

است و فضيلت ھای ارسطو که خود پايه گذار اِتيک .  توليد بر دوش بردگان قرار داشتۀواقع نيز چنين بود، چون پاي

انسانی را به دو بخش فضيلت ھای معنوی مانند خرد و عقل و ھوش و فضيلت ھای فطری مانند شجاعت، دوستی، 

عدالت، نزاکت و غيره تقسيم می کند، برده را نه در زمرۀ انسان ھا که در عداد افزار توليد می گذاشت و قابليت داشتن 

کند ولی بردگان را در خور اين   عدالت و دوستی و نزاکت صحبت میاو از. ھر فضيلتی را از وی سلب می کرد

اما آيا بردگان نيز با قبول اِتيک ارسطو بر بردگی خود . چنين است ارزش ھای اخالقی ارسطو. ارزش ھا نمی بيند

 پذيرفتند؟ صحه می گذاردند؟ استثماِر خشِن بردگی را بر خود می پسنديدند و رفتار برده داران را نسبت به خود می

جامعه که به طبقات تقسيم شد، اخالق نيز نه تنھا دگرگون گرديد، خصلت طبقاتی نيز پيدا . بديھی است که چنين نيست

؟ برده داران دارای چنين ارزش »در درون آدمی ريخته شده«کجا است آن کرامت ھا، قداست ھا و اعجاز ھا که . کرد

 شکوه که به دنبال می آيند البته زيباست ولی در کجا می توان اثری از آنھا ھای اخالقی اند يا بردگان؟ اين کلمات پر

  جست؟

که عصيان و قيام بردگان عليه نظام برده داری پايه ھای اقتصاد بردگی را در ھم  در پايان دوران بردگی، در زمانی

شد رفت، آنگاه به عنوان پديده ای ضد ريزد و الزم می آيد از نظام بردگی به نظام ديگری که متناسب با رشد توليد با می

به ھمين ترتيب در جريان انحطاط و سقوط . انسانی و غير عادالنه و ويرانگِر ارزش ھای اخالقی توصيف می شود

مارکس که . يد آنظام فئودالی و پيدايش و توسعۀ روابط بورژوائی از بيخردی و بی عدالتی فئودالی سخن به ميان می

به اين عنوان که ارزش ھای وجودی انسان را با پول می سنجد، انسان را از نظر اخالقی به «ا نظام سرمايه داری ر

   ٢».تعيين می نمايد» ارزش ھای اخالقی«ش را  اتکيه گاه اصلی. می سازد» فاسد«پستی می کشاند و يک جامعۀ 

  .نيست» در درون آدمی ريخته شده«که »کرامت ھا و قداست ھا«در اين نظام ھم اثری از آن 

انسان بر خيزد وجود » فطرت«از مجمل فوق به خوبی روشن است که اوالً ارزش ھای اخالقِی ابدی و جاودانی که از 

ثانياً در . ندارد و اخالقيات که از روابط ميان انسان ھا در جريان توليد منشاء می گيرد با تکامل جامعه تحول می يابد

ی است و ھر طبقه شعور اجتماعی خود و اخالقيات خود را دارد که انعکاِس جوامع طبقاتی اخالق دارای خصلت طبقات

  .ھستِی اجتماعی آن است
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می بينيم که مارکسيسم با بردن ماترياليسم به جامعه نه تنھا به دوگانگی ارزش ھای جاودانی و الھی و ارزش ھای متغير 

اگر ماترياليسم در طبيعت به .  و تئوری ھا را نشان دادو متفاوت پايان بخشيد، بلکه به طور علمی منشاء افکار و عقايد

داند و به اين  تقدم ماده بر ايده معتقد است، در اجتماع نيز زندگی مادی يا ھستی اجتماعی را مقدم بر شعور اجتماعی می

  .دھد ابد و به آن خصلت علمی می يترتيب ماترياليسم به جامعه راه می

وقتی «: ی که در زمرۀ نويسندگان بر جستۀ جھانی است در جائی مدعی می شود کهداستايوسکی نويسندۀ سرشناس روس

 رئاليست ھای اسالمی و از آنجمله دکتر شريعتی ھر جا سخنی از اخالق به ميان می. »خدا نباشد ھمه چيز مجاز است

 الھام بی پايه و ورند، اين ادعای واھی نويسندۀ بزرگ را چون وحی منزل تکرار می کنند و به دنبال آن اينآ

ناجوانمردانه را به کمونيست ھا می بندند که آنھا گويا برای نيل به ھدف يعنی رسيدن به قدرت ھر وسيله ای را مجاز 

راه کمونيست ھا برای تصرف قدرت سياسی، راھی که ھرگز در ھيچ زمانی از آن دور نشده اند معلوم و . می شمرند

ارزه در ھمۀ اشکال آن و در کنار توده ھای کارگر و رنجبر، به خاطر منافع و روشن است و آن راه مبارزه است، مب

در نظر کمونيست ھا، برای پيروزی انقالب و ساختمان جامعۀ نوين سوسياليستی و کمونيستی . مصالح آنی و آتی آنھا

دھد و  ز اين نشان نمیتاريخ جنبش کمونيستی جھانی از زمان مارکس تاکنون راھی ج. راھی و وسيله ای جز اين نيست

البته اگر دژخيمان جمھوری اسالمی او را در (اما ايکاش دکتر شريعتی می ماند و می ديد . راھی جز اين ھم نيست

که در کشور اسالم زدۀ ما که ھيچ سخنی جز خدا و قرآن به گوش نمی رسد و بدون ) زندان اوين به گلوله نمی بستند

ھمۀ ارزش ھای انسانی » مشتی خدا پرست و خداترس«اری و ساری است چگونه شک احکام و فرامين الھی در آن ج

و اخالقی را زير پا می گذارند و برای حفظ قدرتی که غصب کرده اند از توسل به ھيچ وسيله ای ـ از قتل و شکنجه و 

 و آزادی و ايذاء و اعدام بيگناھان و حتی کودکان معصوم گرفته تا ستمگری، دروغگوئی، فريبکاری، ريا، سلب امنيت

رويداد تاريخی انقالب بھمن ـ انقالبی به خاطر بيرون راندن امپرياليسم و پايان دادن به . آزار مردم ـ روی نگردانيده اند

رژيم شاھنشاھی و تأمين استقالل و آزادی ـ که روحانيت مسلمان شيعه با شيادی و حقه بازی که در نھاد او است از آن 

دھد که برداشتن خدا از جھان يا حفظ او در مقام  دست گرفت، به وضوح نشان میه و قدرت را ببھره برداری کرد 

  .الوھيت، در امر مراعات ارزش ھای اخالقی و يا پايمال کردن آنھا کوچکترين نقشی بازی نمی کند

II 

ئی انسان ھای محروم و مبارزه با ظلم و ستمگری، مبارزه عليه تباه کردن ارزش ھای اخالقی، مبارزه به خاطر رھا

زحمتکش از يوغ اجتماعی، مبارزه با نيروھای کور طبيعت به خاطر رفاه و آسايش انسان ھای از بند رسته، آری چنين 

اين مبارزه اصوالً در ذات مارکسيسم، در نھاد تئوری مارکسيسم است، چون تحقق . ای مقدس است، ارزش است مبارزه

آنکه مارکسيسم را فرا . ء ھمۀ ارزش ھای انسانی است بدون مبارزه دست نمی دھدسوسياليسم علمی که مظھر و منشا

يکی از تفاوت ھای ماھوی فلسفۀ مارکسيسم با . گيرد ولی برای تحقق سوسياليسم مبارزه نمی کند، مارکسيست نيست می

که مارکسيسم تغيير جھان  ل آنفلسفۀ قبل از آن در اين است که فالسفه فقط به تفسير و تبيين جھان قناعت می کردند حا

مبارزۀ انسان با طبيعت در جريان توليد که : را ھدف گرفته است و تغيير جھان جز با مبارزۀ انسان ھا دست نمی دھد

پيوسته محيط طبيعی را دگرگون می سازد و مبارزه با نيرو ھای اجتماعی محافظه کار و ضد انقالبی که جامعه را 

  .دھد تغيير می

چه کسی می تواند مبارزه «سروش در دو سخنرانی تحت عنوان . يکی از مشاھير جمھوری اسالمی دکتر عذالک  مع

  :مدعی می شود که) ناشر پيام آزادی(» کند
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 موحد بودن استوار نيست، بی انديشۀ توحيدی و بدون باور به حيات اُخروی نمی توان از جھاد ۀمبارز بودن جز بر پاي«

مبارزه را شناخت تِضاد تلقين نمی کند، بلکه اعتقاد به توحيد آن را می آموزد و . دفاع جھاد کرددفاع کرد يا به منظور 

  )مقدمه(» اين باور به معاد است که آن دالور در جھان را می پروراند

و با اين ادعا چشم خود را بر روی واقعيت، بر روی مبارزۀ مارکسيست ھا، از خود مارکس گرفته تا مارکسيست ھای 

 که صد و پنجاه سال است با پی گيری و ايثارگری برای آرمان مقدس خود و بشريت پيکار می کنند، فرو یبی نام و نشان

  آيا اين شگفت انگيز نيست؟. بندد می

. اسالمی مبارزه را در انحصار موحدين در می آورد که به حيات اُخروی و معاد اعتقاد دارند» متفکر«می بينيد که اين 

اين موحدين و از جمله خود سخنران در کجا و در چه حادثه ای خودی نشان داده اند، کسی نمی داند، قدر حال خود 

عثمانی «جھاد نمی باشند، آنھا و که موحدين آنگونه که دکتر شريعتی آنھا را توصيف می کند اھل مبارزه  مسلم آن

بار ديگر  دھد؟ يک المی جز اين نشان میمگر تجربۀ جمھوری اس. »ريزند زندگی می کنند و بر ابوذر اشک می

  .صفحات پيش را از نظر بگذرانيد تا حقيقت بر شما معلوم گردد

شد جا نداشت که اشاره ای ھم به آن بشود ولی در اين سخنرانی  اگر نوشتۀ دکتر سروش به اين ادعای باطل محدود می

دکتر سروش اگر راستش .  آسانی از روی آن گذشتمطالب گوناگونی برای اثبات ادعا مطرح شده است که نمی توان به

 دفاع از موحدين نيست که در انديشۀ حمله به مارکسيسم و دور کردن و بيزار کردن جوانان ۀرا بخواھيد، آنقدر در انديش

عليه مارکسيسم است آنھم در اوضاع و احوالی که در اين جھاد » جھاد کنندگان«دکتر يکی از . از مارکسيسم است

 متوجه او نيست و ھيچ صدائی در رد ترھات او از سينه نمی تواند بيرون آيد، در اوضاع و احوالی که به گفتۀ خطری

  .»سنگ را بسته و سگ را گشاده اند«: سعدی

، با ارزش ھای انسانی که اين بخش به آن اختصاص دارد، در پيوند نزديک است و از »مبارزه«لۀ أکه مس از آنجائی

 .ن به مطالب مورد بحث، ظاھری علمی و فلسفی می دھد، جا دارد مختصراً به آن اشاره برودکه سخنرا آنجائی

  

  دوگانگی جھان بينی و ايدئولوژی

جھان بينی عبارت است از . جھان بينی و ايدئولوژی: در آغاز سخنران از مکتب می گويد که دارای دو بخش است

، به اين معنی که جھان و پديده ھای آن را توصيف می کند، جھان چگونگی نظر به جھان و منحصراً جنبۀ توصيفی دارد

 عکس تکليف معين هايدئولوژی ب. چگونه ساخته شده، از چه ساخته شده، منشاء آن در کجاست و به کجا می رود وغيره

ائی بد است، مثالً چگونه بايد زيست، چه چيز ھائی نيکوست، چه چيز ھ. می پردازد» بايد ھا و نبايد ھا«کند، به  می

ھا است و بنابر اين جزئی از » بايد«نيز در زمرۀ اين تکليف ھا و » بايد مبارزه کرد«. خوب و بد چيست و غيره

  .ايدئولوژی است

در دنبال اين توضيحات اين ادعا را مطرح می کند که ايدئولوژی از جھان بينی زائيده نمی شود و در واقع می خواھد 

با نظام سرمايه داری را به خاطر استقرار سوسياليسم و کمونيسم، از جھان بينی » بارزهم«بگويد مارکسيست ھا که 

از جھان بينی، مبارزه بيرون نمی آيد و ادای مبارزه از جانب . ورند سخن بيھوده ای می گويند آدست میه خود ب

  .توجه کنيد، جالب است. ا ادامه دھندآنھا نه می توانند مبارزه را آغاز کنند و نه آن ر. مارکسيست ھا ادعای واھی است

تواند به مبارزه دعوت کند؟ پاسخ اين است که مسلماً مکتبی که صد در صد خودش را مبتنی بر علم  کدام مکتب می«

ی که مادر شان علم است، فرزندانی ھستند که در جنين می ميرند و نوبت به تولد شان نمی ئنکرده باشد ايدئولوژی ھا
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اين فرزندان بی ھويت و بی کفايت نه ھستند و ... رض محال ھم متولد شوند و ھويت يابند بی کفايت اندرسد و اگر به ف

  ٣»نه در صورت بودن توانائی راھنمائی دارند و بنابر اين کسی می تواند مبارزه کند که پيرو ايدئولوژی علمی نباشد

  مبارزه از کجا و از چه بر می خيزد؟ جواب اين است کهپس . در مکتب اسالم ھم طبيعتاً از جھان بينی تکليف نمی زايد

ھمه «دست خداست و ه اين دو منحصراً ب. آفريدن ھست ھا و آفريدن بايد ھا«: خدا دو نقش انحصاری در جھان دارد«

  »دھد چنين می کنيم خواھد و چون او فرمان می بايد تابع خدای خود باشد و بگويد چون او می» کس

ابد و بنابرين فقط  يايدئولوژی مستقيماً از خداوند شرف صدور می. ولوژی از جھان بينی بر نمی خيزددر اسالم ھم ايدئ

» استدالل«چنين است به طور اجمال . کسی که خداشناس است و به فرمان او گردن می نھد می تواند مبارزه کند و بس

که به اين نتيجه برسد مقدماتی يافته و شواھدی ذکر  اما برای اين. آنچه در فوق آمد لب استدالل او است. اين مغز متحجر

  . پرداختکرده است که بايد بدان ھا

. ايدئولوژی چيست؟ ايدئولوژی واژه ای از زبان فرانسه است که مفھومی معين دارد. از واژۀ ايدئولوژی آغاز کنيم

يعنی ) Logos(به معنی فکر و ) Idea(ايدئولوژی از دو کلمۀ يونانی . منشاء کلمه نيز خود حاکی از اين مفھوم است

ئولوژی علم و معرفت و افکار است و معنی آن در لغت نامۀ فرانسوی علم و معرفت تشکيل می شود و بنابر اين ايد

  :چنين آمده است) الروس(

دھد و در فلسفه مجموعۀ افکار و نظرات  علم افکار، مجموعۀ افکار و معتقداتی که يک دکترين را تشکيل می«

ه با طبقۀ ديگر به خاطر تحميل منسجمی است که يک طبقۀ اجتماعی خود را در آنھا باز می يابد و آن را برای مبارز

  ».قدرت خود به خدمت می گيرد

اين معنی ايدئولوژی، . ھمه کس کلمۀ ايدئولوژی را به اين معنی می فھمد بدون آنکه با مارکسيسم سر و کار داشته باشد

امروز کلمۀ . در دنيای امروز است و ايدئولوگ به کسی گفته می شود که وابسته به يک دکترين فلسفی يا اجتماعی است

کس  ايدئولوگ و ايدئولوژی به ھمان مفھوم به کار نمی رود که در قرن ھيجده در فرانسه به کار می رفت، ھيچ

معذالک به نظر دکتر . ايدئولوگ به کسی نمی گويد که برای گروه يا طبقه و يا حتی جامعۀ معين، تکليف معين کند

حال ) ٨.ص(»صيفات متعلق کنيم و ايدئولوژی را به تکليف ھاصحيح تر اين است که جھان بينی را به تو«سروش 

شايد اين ھم تکليف است که فرمانش از جانب . تر است؟ گويا نيازی به توضيح و برھان ندارد چرا اين ديد صحيح

  ! خداوند متعال صادر شده است

 ئولوژی از جھان بينی بر نمی مکتب به دو عنصر ايدئولوژی و جھان بينی، مدعی می شود که ايدۀباری پس از تجزي

مثالً ما می گوئيم، خداوند ما را آفريده و انواع نعمات را به ما . ی می دھدأکه ھمه چيز خالف اين ادعا ر خيزد در حالی

آيا اين تکليف که . پس تکليف ما است که سپاسگزار او باشيم و حمد و ثنای او را بگوئيم) توصيف(ارزانی داشته است 

يلی ظالم و ستمگر است، پس بايد با او چوئيم، پينوشه ديکتاتور جاست؟ يا می گه  بر خاسته ناروا و ناباز آن توصيف

  :از آن توصيف بر نمی خيزد؟ به خود او که خدا را می پرستد می گويند» بايد«چرا اين . مبارزه کرد

  »نيد بگوئيدتا شما ندانيد که خدائی ھست و خدائی نيست ديگر سخن از پرستش خدا نمی توا«

عنصری از جھان بينی است، » خدا ھست«خدا را پرستش کنيد عنصری از ايدئولوژی است، يک تکليف است اما «

که اين عنصر ايدئولوژيک را داشته باشيد کافی است که مقدمتاً اين جھان بينی را  يک توصيف است و شما برای اين

  ) ١١.ص(» داشته باشيد و قبول کرده باشيد که خدائی ھست

را از بطن » بايد و نبايد«آيت هللا مطھری ھم کيش و ھم مسلک او نيز تکليف و . اين حساب دو دو تا چھار تاست

  :کشد بينی بيرون می جھان

                                                 
 )٢۶.ص (-  3
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گذارد و رابطه ای است ميان طرز فکر و طرز  ثير میتأطالح امروز، خواه ناخواه در عمل ھر نوع جھان بينی به اص«

 عکس الھام ه بينی ھا الھام بخش عمل و فعاليت و مبارزه و سخت کوشی است و بعضی بمثالً بعضی از جھان. عمل

  ٤»بخش سکون و رکود و خمود

و شايد منبع ( در فرھنگ انگلوساکسون که واژۀ ايدئولوژی را به معنای مجموعه ای از معتقدات عملی می گيرد احت

  :داند را زائيدۀ جھان بينی میذالک ايدئولوژی  مع) الھام دکتر در معنی ايدئولوژی باشد

در درون چنين سيستمی، معتقدات عملی يکی با . يک سيستم ايدئولوژی چيزی بيش از يک سياھۀ معتقدات عملی است«

 خود را بر تعدادی احکام در بارۀ خدا ۀديگری و با درک تجريدی از جھان و از انسان در ارتباط است مثالً مسيحيت پاي

 نتايج مشخصی در بارۀ موضوع ھای مختلفی مانند سوسياليسم و کنترل مواليد میاز اين احکام و انسان می گذارد و 

  »گيرد

داليل او . اما دکتر لجوجانه اين قضيه را انکار می کند. ھمۀ اينھا دال بر اين است که ايدئولوژی زائيدۀ جھان بينی است

  .را بررسی کنيم

  ان دھد کهاو مقدمتاً با ذکر نمونه ھائی می کوشد نش

  )١١.ص(»استنتاج ايدئولوژی از جھان بينی به چه نتايج زيانبار و مخربی می تواند منتھی شود«

زيست شناسی وجود نژاد ھا را . نمونۀ اول تئوری نژادی است که بر اساس وجود نژاد ھای مختلف انسان استوار است

لمان ااما در جامعه نيروھائی مانند . غير قابل انکارمی پذيرد و اين واقعيتی است ) و موجودات زندۀ ديگر(در انسان 

را َعلَم ) و به ويژه نژاد ژرمن(فاشيست پيدا می شوند که بر اساس وجود نژاد ھای انسان تئوری برتری نژاد سفيد 

  .کردند و آن را در خدمت مقاصد و مطامع شوم بورژوازی خود قرار دادند

باز ھم در درون . را به پيش می کشد» بقای اصلح«و » تنازع بقاء«سائل نمونۀ دوم تئوری تکامل داروين است که م

جامعه کسانی ظھور کردند که از آن نتايج غلطی برای اجتماع گرفتند و زورگوئی و حق کشی و جنگ را به استناد 

يست شناسی آنھا تئوری داروين را از عرصۀ ز. اينکه طبيعت زورگو است و ضعيفان را نابود می کند، توجيه کردند

  .برای تأمين منافع طبقاتی خود به عرصۀ اجتماع بردند که نتايج حاصل از آن نمی توانست غلط و زيانمند نباشد

چنانکه کسانی نيز با ارائۀ جامعه زنبور عسل يا موريانه به اين نتيجه . اين نمونه ھا البته به جای خود درست است

 و به عالوه وجود شاه و ملکه و رژيم سلطنتی برای جامعه ضروری  حق استهرسيدند که وجود طبقات در جامعه ب

دھد بلکه کسانی از  دست نمیه اما اين نمونه ھا ھنوز قرينه ای برای مدعای دکتر ب! است، چون خواست طبيعت است

. نی نمی زايددست نمی دھد که تکليف از جھان بيه  قرينه ای بانبار و مخرب می گيرند دليل يا حتيک تئوری نتايجی زيا

در کنار ھيتلر و يارانش که از وجود نژاد ھا به برتری نژاد ژرمن ـ و چنين نژادی مطلقاً وجود نداردـ رسيدند، چه 

اينھا ھم از توصيف نژادھا که يک واقعيتی است . بسيار نيروھائی در جامعه که تئوری برتری نژادی را مردود دانستند

 اقتصادی ھمۀ افراد انسانی، نژاد آنھا ھر چه باشد، صحه گذاشته و تئوری برتری به تساوی حقوق سياسی و اجتماعی و

چرا دکتر تئوری زيانبار ھيتلر و فاشيست ھا را می بيند ولی نتيجه صحيح و انسانی ديگران . نژادی را محکوم ساختند

آيا اين . الفان آن عنايتی نداردرا از نظر می اندازد؟ چرا سوسيال داروينيسم را مورد توجه قرار می دھد ولی به مخ

زيانبار و « به خاطر تساوی حقوق ھمۀ انسان ھا از ھر جنس، نژاد و ملتی که باشند  ـ مبارزه کرد بايدتکليف که 

است؟ آن نيرو ھای مترقی که به مخالفت با تئوری نژادی برخاستند، از خدا فرمان نگرفتند و چه بسا که به » مخرب

 علمی ندارد، نتيجه گيری نادرستی ۀآنھا به مخالفت برخاستند برای آنکه تئوری نژادی مطلقاً پاي. ندخداوند اعتقاد نداشت

  .از يک واقعيت بيولوژيک، از تفاوت ميان نژاد ھا است

                                                 
 )٣٣. ، دفتر دوم، ص»رکسيسممارکس و ما« (-  4
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 درست نمی توان ۀ غلطی گرفته می شود بدين معنی نيست که از آن نتيجۀنتيج) توصيف(که از يک تئوری  ھمين

 آن است که از توصيف می توان تکليف معين کرد ۀاست که توضيحات دکتر سروش خود نشانشگفت اينجا . گرفت

  :خود او بر آنست که. منتھی او فقط به تکليف زيانبار و مخرب اشاره می کند

، »بايد«) يعنی از واقعيت(» ھست«در برابر ھر واقعيت خارجی حداقل دوگونه واکنش می توان داشت و از اينرو از «

  ٥».ری خاص بر نمی خيزدجھت گي

بر نخاسته است؟ مگر از ) جھت گيری خاص(تئوری تمايز نژادی ) واقعيت(عجبا مگر از تفاوت نژاد ھای انسانی 

ھمين تفاوت نژاد ھا موضع گيری ضد تمايز نژادی بر نخاسته است؟ مگر از فرمان الھی که دکتر سروش آن را منشاء 

 هکسانی که به فرمان او وقعی نمی نھند و ب: به چشم نمی خورد» ھت گيری خاصج«داند دو نوع  و منبع ايدئولوژی می

شمارند؟ اين درست نيست که کسانی که خداوند را فرمان نمی برند حتماً تابع  عکس آنھائی که فرمان الھی را مطاع می

ب را دکتر در شرايطی اين مطل. که درست نيست که خدا پرستان تابع ھوی و ھوس نمی باشند ھوی و ھوس اند، چنان

توانند ھر چه دِل تنگشان خواست و ھر چه بر زبانشان  ن به خدا پرستی میا متظاھراکند که خداپرستان يا حت اظھار می

او به يک ! رود آقای دکتر تنھا به قاضی می. که از مخالفان حِق نفس کشيدن ھم سلب شده است آمد بگويند در حالی

  : که ذکر آن بی فايده نيست ديگر ھم اشاره می کندۀنمون

نمونۀ ديگری ھم قابل ذکر است که با عنوان سخن ما قرابت بسيار دارد و آن عبارت از اصل مبارزه و استنتاج آن از «

منظور اين . تضاد موجود در طبيعت است و گفته اند که بايد مبارزه کرد زيرا مبارزه جزء ساختمان اين جھان است

حال ... يان،کتيک در سراسر جھان اضداد با ھم مبارزه می کنند، مبارزه ای بی امان و بی پااست که بنابر منطق ديال

در مکتب ديالکتيک، مکتبی که قائل به نزاع و مبارزۀ » چرا بايد مبارزه کرد«که  ال از اينؤچرائی مبارزه يعنی س

 که در جھان مبارزۀ اضداد ھست در چون در جھان بينی معتقديم: پاسخ چنين است. اضداد است پاسخ داده شده است

  ٦»ايدئولوژی نتيجه می گيريم که پس بايد مبارزه کرد

ن به مبارزۀ اضداد در جھان، نمی توانند به اھان بينی نمی زايد بنابرين معتقد، از ج)ايدئولوژی(، »بايد و نبايد«و چون 

تمام شاخ و برگ ھای سخنرانی اول . مين جا استمی بينيد که جان کالم ھ. مبارزه دست زنند يا به مبارزه فرا خوانند

اما واقعيت اين است که مبارزۀ مارکسيست ھا را نمی . برای آنست که مدعی شود مارکسيست ھا نمی توانند مبارزه کنند

د باي«که  توان انکار کرد و خود سخنران ھم انکار نمی کند اما بر آنست که مبارزۀ آنھا غير منطقی است، چرا؟ برای آن

کس جز خود او  که ھيچ) تکليف از توصيف بر نمی خيزد(از جھان بينی نمی زايد و اساساً اين حکم سخيف » و نبايد

مقصود او اين است که مارکسيست ھا مبارزه نمی کنند، به . مدافع آن نيست برای مبارزه با مارکسيسم ابداع شده است

جھان (ويد، مبارزۀ آنھا غير منطقی است چون از مبارزۀ اضداد دنبال آنھا نرويم و اگر ھم واقعيت غير از آن می گ

به ھم بافته و ساخته و پرداختۀ » چرا بايد مبارزه کرد؟«ال ؤاين پاسخی است که او در جواب س! بر خاسته است) بينی

در فلسفۀ . ندھيچ مارکسيستی چنين سخنی نمی گويد چون اوالً واژۀ ايدئولوژی را مانند او تعريف نمی ک. خود او است

که بيانگر ...) سياسی، اقتصادی، حقوقی، ھنری، اخالقی، فلسفی(مارکسيسم ايدئولوژی سيستم نظريات اجتماعی است 

منافع طبقاتی معين و در عين حال متضمن موازين رفتار، عمل و معيار ارزيابی از آنھاست و اين آن تعريفی نيست که 

ين ااً مارکسيست به جدا کردن ايدئولوژی از جھان بينی معتقد نيست و بنابرثاني. دھد دست میه سروش از اين واژه ب

  .شمارد حکم او را که ارزش ھای اخالقی و انسانی و از آن جمله مبارزه از جھان بينی نمی زايد مطلقاً مردود می
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قانون جاذبۀ عمومی . ندمعين نمی کن» بايد و نبايد«برای انسان تکليف و ) در طبيعت و اجتماع(وانگھی قوانين عينی 

ھرگز فرمان نمی دھد که جذب اين يا آن جسم شو، از قانون مطابقت با محيط در موجودات زنده اين تکليف نمی زايد که 

يا اگر به قطب رفتی حرارت . اگر به مرکز افريقا رفتی پوستت را سياه کن و اگر به شمال اروپا رفتی سفيد پوست باش

تجويز نمی کند و به » بايد و نبايد«قانون تضاد ھم برای انسان . ارت محيط پائين آور وغيرهت را تا درجۀ حر اغريزی

البته قوانين . مبارزه اش را از قانون تضاد بيرون کشيده است» بايد«ھمين جھت نابخردی است اگر کسی تصور کند که 

قوانينی (يکی از تفاوت ھای قوانين اجتماعی کنند و اين   معين میهند و برای افراد تکليف و وظيفااجتماعی طور ديگر

که فی المثل قوانين جمھوری اسالمی تکليف می کند، نماز  چنان. با قوانين عينی است) که در اجتماع وضع می شوند

اما قانون تضاد حتی در شکل . خود را در کفن سياه مدفون کن وغيره: بگزار و روزه بگير و خطاب به زنان خود

قانون تضاد ھمه کس و ھمه چيز را شامل می شود و از آنجمله مبارزۀ . آفريند نمی» بايد« آن برای افراد مبارزۀ طبقاتی

که قانوِن تضاد، امر به  فرد به عنوان جزئی از طبقه فقط شاھدی بر وجود چنين قانونی در صحنۀ اجتماع است و نه اين

ھدفی صورت می گيرد و مبارزۀ يک مارکسيست سھمی در جامعه، مبارزه ھميشه به خاطر نيل به . مبارزه می کند

است که او در رھائی انسان محروم و زحمتکش از قيود اجتماعی، در ارتقاء جامعه به مرحلۀ باالتری از تکامل ادا می 

  .مبارزۀ سخنران ھم چنين است منتھا ھدف مبارزۀ او متوقف کردن تکامل جامعه و باز گردانيدن آن به قھقراء است. کند

آن مکتب را به دو بخش . که به مقصد معينی دست يابد می بينيد که او ھمۀ مقدمات را از پيش آماده می کند برای آن

تقسيم می کند، ايدئولوژی را به دلخواه خود تعريف و تفسير می نمايد، ميان ايدئولوژی و جھان بينی ديوار چين می کشد 

 ارزش از ۀرا به مثاب» مبارزه«که خصلت  ذارد و اينھا ھمه برای آنو سخنانی از پيش خود در دھان مارکسيست می گ

اين شيوۀ برخورد اختصاص به اين جناب ندارد، ھمۀ رئاليست ھای اسالمی از کوچک و بزرگ . مارکسيست سلب کنند

  .از چنين روشی پيروی می کند

اکنون می رسيم به مطلب اساسی، به اين . آنچه در فوق آمد فقط نمونه ھائی بود حاکی از استنتاج مخرب از جھان بينی

  :توان عبور کرد نمی» بايد«به » ھست«نکته که به چه دليل مجاز نيست پلی از جھان بينی به ايدئولوژی زد، چرا از 

 چرا؟ برای »رسيد» بايد«به » ھست«موزد که نمی توان از  آمنطق به ما می... اين مدعا يک دليل سادۀ منطقی دارد«

گاه نمی توان از يک دسته مقدمات به نتيجه ای رسيد که شامل واژه ای باشد که آن  ر استنتاج ھای منطقی ھيچد«: که آن

حسن جوان «شما اگر بگوئيد . اين شرط الزم صحت يک استنتاج منطقی است. واژه در مقدمات به کار نرفته باشد

گيريد که پس حسن مريض است، اين استنتاج و بعد نتيجه ب» حسن درس خوانده است«، »حسن ايرانی است«و » است

رسيم به نکته  حاال پس از اين توضيحات می. »در مقدمات به چشم نمی خورد» مريض«چون واژۀ «نپذيرفتنی است 

  .ای که مورد بحث مستقيم ما است

يد راه در از آن طرف در ايدئولوژی می گوئيم با... »جھان چنين ھست يا نيست«قضايای توصيفی چنين می گويند «

  )٢٣.ص(» داريم» بايد«نداريم در حاليکه در ايدئولوژی » بايد«يعنی در جھان بينی واژۀ ... پيش گرفت

نيست و در ايدئولوژی واژۀ بايد ھست، در » بايد«البد متوجه شديد که دليل منطقی اين است که در جھان بينی واژۀ 

» استدالل«واقعاً که بايد بر اين . بينی نمی توان به ايدئولوژی رفتنتيجه استنتاج اين از آن منطقی نمی باشد و از جھان 

دھد به آنست که اين آموزش را به  اگر آموزش منطق اينگونه انسان را به گمراھی و کج انديشی سوق می! آفرين گفت

  !جھنم فرستاد يا به خود منطقيون ارزانی داشت

  :کارشناس منطق می گويد
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ت گيری خاصی را تعيين نمی کند و به عبارت ديگر در برابر ھر واقعيت خارجی حداقل ھيچ واقعيتی برای کسی جھ«

» بر نمی خيزد) جھت گيری خاص(» بايد«) يعنی از واقعيت(» ھست«دو گونه واکنش می توان داشت و از اينرو از 

  )٢٢.ص(

 آتش را خاموش بايد« گرفت که گويا ممکن نيست نتيجه. درست توجه کنيد، خانۀ من آتش گرفته و در حال سوختن است

از واقعيت آتش سوزی گويا به تکليف آتش . ھست» بايد«نيست و در آتش نشانی » بايد«چون در آتش سوزی » کرد

 زلزله خانه را تکان می! اين است آن منطقی که درست انديشيدن و استنتاج درست را می آموزد! نشانی نمی توان رسيد

از . رسد اين است که خود را از محل سرپوشيده دور کنند تا زير آوار نمانند ل خانه میاول چيزی که به فکر اھ. دھد

بايد » زلزله«اما باز ھم چون واقعيت . واقعيت زلزله، تکليف نجات از مرگ خود به خود به ذھن انسان خطور می کند

کوھی شروع به !  بيرون نمی آيداست، از واقعيت زلزله تکليف رھانيدن جان» بايد«ندارد و نجات از خطر مستلزم 

ھر ذی روحی از سرازير شدن مواد . آتشفشانی می کند، دھکده ای که در دامنۀ آن است در خطر نابودی قرار می گيرد

واقعيت آتش فشانی تکليف دور شدن از منطقه . مذاب به اين فکر می افتد که بايد از منطقه دور شد و خود را نجات داد

آيا به نظر شما . اما کارشناس منطق منبع و مبداء اين تکليف را در جای ديگر می جويد. می کندرا به انسان حقنه 

دو «دھند که از ھر واقعيت ھميشه و در ھمه حال  شگفت انگيز و مسخره نيست؟ مثال ھای فوق در عين حال نشان می

 نظر است و نه آنھائی که مشاعر خود را از البته در اينجا انسان ھائی با عقل سليم در مد. بر نمی خيزد» گونه واکنش

  .دست داده اند

خود سخنران بر آنست . کس نيست که در استنتاج تکليف از واقعيت، از ايده آل و از جھان بينی ترديد داشته باشد ھيچ

دھان ه شت بھمه را انگ» دليل منطقی« اما او با اين .»تاکنون من يک مورد ھم نديده ام که خالف اين گفته باشند«که 

» بايد«کس تاکنون عنايتی بدان نداشته است  بی قابليت است که ھيچ» بايد«له فقط يک أکليد حل مس! گذارد حيران می

خداوندگار است که می » بايد«در جھان بينی نيست و در ايدئولوژی ھست، او در پايان سخنرانی می گويد منبع و مبداء 

از زلزله، آتشفشانی، سيل و » بايد«قعيت آتش سوزی، خداوند است که می گويد گويد بايد آتش را خاموش کرد و نه وا

به راستی رئاليسم اسالمی قلۀ تحجر و بی منطقی . ديگر بليات زمينی و آسمانی خود را نجات داد و نه واقعيت اين بليات

  !است

ثبات اين امر که دعوی بی ارزش در دست يک کارشناس منطق و فلسفه، کافی بوده است برای ا» بايد«ھمين 

» صد در صد«تواند به مبارزه دعوت کند که  مارکسيست ھا به مبارزه باطل و غير منطقی است و فقط آن مکتبی می

 .»ايدئولوژی ھائی که مادرشان علم است فرزندانی ھستند که در جنين می ميرند«خودش را بر علم مبتنی نکرده باشد 

. »ن مبارزه را بر مبنای علمی توجيه کند توجيھی منطقی و دفاع پذير نخواھد بوداگر کسی بخواھد مبارزه کند و اي«

البد به ھمين علت است که در جمھوری اسالمی مارکسيست ھا حق مبارزه ندارند و جايشان يا در گورستان است و يا 

دکتر سروش ھمانگونه که با . ستقابل توجيه ني) آری از ديدگاه منطق(چون مبارزۀ آنھا از ديدگاه منطق . در زندان اوين

منطق، واقعيت استثمار طبقۀ کارگر را توسط سرمايه دار دود کرده و به آسمان فرستاده است، اکنون حق مبارزه را باز 

ھم با منطق از مارکسيست ھا می گيرد و به جوانان می آموزد که به دنبال جھان بينی و ايدئولوژی علمی نرويد که از 

  .ه بيرون نمی آيدآن تکليف مبارز

 .»چه کسی می تواند مبارزه را ادامه بدھد «دکتر عبدالکريم سروش در سخنرانی دوم خود به اين مطلب می پردازد که

بر اين عقيدۀ مورد قبول ھمه که از توصيف، تکليف » بايد«اما اگر در سخنرانی اول با منطق و فلسفه با يک واژۀ حقير 

می کند که يک مارکسيست اگر » ثابت«و . را به کار می گيرد» علم«، در سخنرانی دوم بيرون می آيد قلم بطالن کشيد

يد، و دست از مبارزه  آتواند آن را ادامه دھد و به محض بروز شرايط دشوار به خود می ھم مبارزه را آغاز کند، نمی
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 اين نتيجه را گرفته که بر علم زده و باز ھم» صحرای کربال«او طبق سنت سخنرانی اول در پايان به . دارد بر می

  .نميتوان تکيه کرد، بايد توکل به خدا داشت

 توکل ۀتنھا کسی که شايست... اگر بر کسی و بر چيزی توکل بايد کرد آن کس فقط خداست... علم شايستۀ توکل نيست«

ير باشد و بھای زحمات را بر مبداء و منبعی توکل کرد که شکست ناپذ «بايد در مبارزه و ادامۀ آن. »است خداوند است

  )۴٢ و ۴١. ص(» بپردازد و برای او و با توکل بر او مبارزه کردن ھميشه به نتيجه برسد

اگر در اين دنيا پرداخت شد . پرداخته شود» بھای زحمات او«که  من مبارزه می کند برای آنؤبه اين ترتيب موحد و م

و اگر شاھد پيروزی نگرديد و پيش از پيروزی مرگ به سراغ که چه بھتر، مقامی و شھرتی و ثروتی و لذت جسمانی 

  !ش باد ا در آخرت دريافت می کند که ارزانی»الواقعه«او آمد آنگاه بھای زحمات خود را بر طبق سورۀ 

  

  

 

 


