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تاريخ  ي ي فلسفه ي سه ديدگاه اصلي در حوزه مايه دقت به جان در پي بذل 
و يك تن غيرموحد ) بي هگل و توين(موحد  آنهاكه دو نفر از واضعان 

اين . شويم هستند، اينك بر درك توحيدي از تاريخ متمركز مي) ماركس(
  :بر} است{درك مبتني 

 گرِ حاويِ سير بشر؛ عنوان كتابِ آخرِ تبيين متن مرجع است به - 
ويژه از ميان  هاي تاريخي خدايِ مشرف به برگرفته از آموزه - 

 راف، هود، انبياء، طه و شعراء؛هاي اع هاي سوره نشانه
 . حاوي عناصر درك توحيدي از تاريخ و جايگاه هريك از آنها - 

  عناصر درك توحيدي از تاريخ

  :توان فهرست كرد اين عناصر را بدين ترتيب، مي
  خدا؛ 
  عالم؛   

  تاريخ؛      
  انسان؛          

  پيام؛              
  تاريخ؛ ي جوهره                 

  منطق تاريخ؛                       
  تكامل تاريخ؛                         

  موانع تكامل؛                           
  صيرورت؛                             

  غايت؛                                 
  فرجام؛                                    
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 خدا
بريم،  كتاب، به چهار ويژگي براي خدا ره ميبا نگاهي تاريخي به متن 

  در تاريخ است؛هايي كه مرتبط با نقش پروردگار  ويژگي
 خداي حاضر و مشرف؛

 خداي آموزگار تجهيزگر؛
 خداي كمك كار؛

 . خداي مجري قوانين و سنن
تصريح در  جريان تاريخ و نظارت او بر روند تاريخ به اشراف خدا بر كل

فَلَنَسئَلَنَّ الَّذينَ أُرسلَ إِلَيهِم و «: ي اعراف آمده است سوره 7و  6هاي  نشانه
  ».لَنَقُصنَّ علَيهِم بِعلْمٍ و ما كُنَّا غائبينَفَ  لَنَسئَلَنَّ الْمرْسلينَ

از مردمي كه بر ايشان پيامبراني فرستاده شد و نيز از پيامبراني كه « 
اند با  كرده ]در طول تاريخ[از هرچه  اند، پرسش خواهيم كرد و فرستاده شده

 ]از جريان تاريخ[زيرا ما هرگز. آگاهي تمام برايشان حكايت خواهيم كرد
  ».ايم غايب نبوده

اش بر سيرِ حركت  وقفه حضور خدا در كل تاريخ و نظارت دقيق و بي
ي تاريخ و  ابناء بشر، اعم از افراد و اجتماعات بشري، آن مقام را بر مجموعه

  . 1سازد رخدادهاي درون آن، مشرف مي
مورد تاكيد » آموزگار تاريخ«عنوان  ي نساء، خدا به از سوره 26ي  در نشانه

  :قرار گرفته است
كساني را كه پيش  ]و رسم[ خواهد براي شما توضيح دهد و راه خدا مي« 

                                              
نه در تاريخ خدا : گونه تشريح شده است اين جمله در فايل صوتي سخنراني اين.  1

مانند يك روح  كرد، به كه هگل تصوير مي ]گونه آن[سايه روشن است و نه 
اي كه ماركس از ماده در جهان دارد از  ناپذير هژمونيك است كه و نه با تلقي انعطاف

در جاهايي . كت كل تاريخ استخدايي است كه ناظر بر حر. تاريخ غايب است
كرده و از قرآن به بعد مداخالتش كيفي و كمتر مكانيكي  خودش مداخالت جدي مي

اما جدا از مداخالتش، . شود از قرآن به بعد مداخالت مكانيكي را شاهد نيستيم مي
  . ترين مكان، ناظر بر روندها بوده است هميشه برتاريخ مشرف بوده و از عالي
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   ».اند به شما بنماياند و بر شما بازگردد و خدا، داناي حكيم است از شما بوده
كننده است كه امر تبيين تاريخ براي  ده و رهنمون  راه و روش خدايِ

دار است، در جاي جايِ كتاب، انسانِ در مسير را با گويش  انسان را عهده
  :كند ، به ديدگاه تاريخي مجهز مي»خبر«و » مثَل«، »داستان«، »حديث«

  )9طه، ( »؟آيا حديث موسي بر تورسيده است«

  )10هود،( ».اي است نشانه ها در داستان«
  )103هود،( ».كنيم هاست كه برايت قصه مي اين از اخبار آن دهكده«
و در سراهاي كساني كه بر خود ستم روا داشتند، سكني گزيدند و براي «

براي شما  ها شما آشكار و تبيين شد كه با آنان چگونه برخورد كرديم و مثَل
  )45ابراهيم،( ».زديم

تاريخ مشحون از رخدادهاي پرآموزش و عبرت است از منظر پروردگار، 
كند، از  تاريخي مجهز مي ي ها در كليت خود، انسان را به تجربه كه اين آموزه

، »بنگريد به سراهاي خالي از سكنه«شود كه  اين روست كه مكرر سفارش مي
كشف «كيفي كه  ي و تصريح بر اين جوهره» نيستند ها سراها هست، انسان«

  . »ها را ها و بدفرجامي ، ناكاميها زوالكنيد علت 
گراست و  ياب و حق حقيقت يها و طيف ها انسان» كارِ كمك«همين خدا، 

ي تغييردهنده و ها ، به ياري انسانها و منش ها با تبيين مسيرها، روش
  . آورد فراهم مي ها آفريند و فرصت امكانات مي آنهاآفرين آمده و براي  تحول

  . روش از تو دارد توست، ي جهان سايه
اهل «هايِ  هاي خدا به انسان ويژه و تجهيزِ به روش، از كمك» نموني ره« 
نيز تلقي مي »  مجري قوانين و سنن«خدايي كه . در طي تاريخ است» مسير
  :شود
، اين سنت )62 احزاب،(»اللَّه تَبديالً هالَّذينَ خَلَوا منْ قَبلُ و لَنْ تَجِد لسنَّ اللَّه في هسنَّ«

. ي ادوار گذشته برقرار بوده و هرگز سنت خدا مبدل نخواهد شد خداست كه در همه
محصول  هاي واقع مرادف قواعد و قوانين طي طريق و فرجام خدا به هاي سنت
  . كار گرفته شده در روند اعمال فردي و اجتماعي است به هاي و منش ها روش
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 عالم
  :اي است هعالم تصويرشده در كتاب، مجموع

 آفريده؛                                                   
 و جدي؛                                                           

پروردگار است و مرحله به مرحله از سوي مقامي  ي عالمي كه آفريده
غايت  پرداز و بديع، خلق شده است در درون خود داراي منطق، هدف و ايده

يعني از سر صدفه : عبث و پوده آفريده نشده است اين چنين عالمي به. است
وجود نيامده و بنابر احتماالتي حادث نشده است و بناگذاري خدا آن را  به
او آفريدگار است و جهان آفريده است، اهل خلق . وجود آورده است به

  . است، خلق اول و خلق مستمر
ايم و  كه ما شما را بيهوده و پوده آفريده ايد كردهايد و محاسبه  آيا پنداشته«

  )115مومنون، ( »گاه ما بازگردانده نخواهيد شد؟ به پيش
  :تفنن نيز شكل نگرفته استو نيز از سر شوخي و 

  )16انبياء،(» .ايم آسمان و زمين و مابين آنها را به بازيچه نيافريده«
، خود در پي اجراي آن خواستيم اي را مي بازيچه ]اگر[انتخاب  ]فرض به[«

  )17انبياء،( ».بوديم
توانست مجري همان هدف نيز  ي بازي داشت، خود مي اراده چنانچه خدا

نيست و انسان براي چرخ زدن و تاب » شهربازي«اما اين جهان . باشد
  . خوردن به اين عرصه نيامده است

، بداعت، از منظري ديگر از آنجا كه عالم امكان، محصول ايده، طراحي
ي پروردگار و داراي ديناميسم مستمر است،  مهندسي و خلق مرحله به مرحله

  . 1جدي است و نه از سر صدفه و سرگرمي
                                              

اين جهان داراي منطوق است، . گونه تشريح شده است در فايل صوتي ايناين جمله . 1
تر اينكه  مهم. دهد و داراي هدف و غايت است هايي را درون خود پوشش مي منطق

. ي كل عناصري را مصرف كرده است ي كل و سازنده عنوان فكر و انديشه پروردگار به
خلق بعدي و خلق مستمر بداعت را مصرف كرده است، مهندسي كرده، خلق اول و 

پس از اين نظر كه عالم نه . كرده است هاي بسط جدي را طي كرده است و نهايتا پروسه



 69 فلسفه، سمت و جان تاريخ 

 تاريخ
  ي  پهناور عرصه تاريخِ

 زني كيفي؛ محل نظر و گشت         
 بستر آموزش و عبرت؛                       

  .دار است مند و سنت قانون                                                  
كردن و تفرج  نه مرادف گردش» مشاهده«و » سير«تأكيدهاي قرآن بر  ويژه

زني كيفي و نظر افكندن توأم با تعمق، تفكر و  و تماشا كه به مفهوم گشت
  . 1يابي است علت

ي كتاب بر  باره اي از تأكيدات چند ده هود نمونه 101و  100هاي  نشانه
  :تاريخ است ي پذيري و آموزش از پهنه عبرت
 آنهابرخي از . كنيم مي هاست كه برايت قصه اين از خبرهاي آن دهكده« 

بلكه خود ايشان . شان نكرديمبر اي ما ستم. بپاست و برخي نابود شده است
  ».2بر خود ستم كردند

نسبت به مفهوم برخورداري . اي كه خود داراي قانون و سنت است پهنه

                                                                                              
شوخي است، نه عبث و نه از سر تفنن و از سر قاعده و قانون و سمت و فرجام و 
. پايداري است و ما مصرف عناصر حياتي را در آن شاهد هستيم، بسيار جدي است

گزينند  گيرند، يعني منزل مي هايي كه معموال آن را شوخي مي برخالف مجموع قدرت
و از تاريخ ارتفاع ـ  گزيني صرفا فيزيكال نيست اين منزلـ  هاي قبلي در مسند قدرت

ـ  حتي نسبت به پروردگارـ  گيرند و خودشان را كنند و ارتفاع خدا را ناديده مي پيدا مي
  . شود آشيل قدرت ميپاشنه ] ارتفاع[همين . كنند مرتفع تلقي مي

زدن هم  منظور از گشت: اين جمله در فايل صوتي اين طور بيان شده است. 1
جستجوي همراه با مشاهده است، خدا چون جهان را از سر تفنن و بازي نيافريده 

در برويد  به نيك و سيزده گويد پيك نمي. نيك نيست زدن، پيك است؛ منظورش از گشت
گويد بگرديد و  اينها جزء لطيفي از هستي هست، اما مي و كنار گل و چمن بنشينيد،

  . نُت برداريد و به كتاب تاريخ حاشيه بزنيد
كار  ي حصيد را به اينجا خدا واژه: است در فايل صوتي، در توضيح اين آيه آمده. 2

زراعتشان اصالحي نبود، بذر . حصيد به معني بريدن درو كردن زراعت است. برد مي
تاريخ . زمين پخش نكرده بودند و ما بذر و مزرعشان را حصيد كرديم اصالح شده در

  . از اين منظر بستر آموزش و عبرت است
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 يها ي فرجام كننده ين و قواعدي كه داراي كليتند، عامند و مشخصاز قوان
  . اي و نهايي هستند مرحله
 انسان

م، جهول و انساني كه در متن معرفي شده است بسيار فراتر از ظلو
عبارتي، برخي از آن  هب. هايي است سترك بودن داراي مشخصه عجول

  :ان تاريخ استي مسئول و حامل در جريها ها معطوف به انسان مشخصه
 باردار؛    

 صاحب كرامت؛          
 ؛1مسخر              
 صاحب اراده، انتخاب و آزادي؛               

 جانشين؛                   
 كش؛ سختي                        

 . ي عاشق برنده پيش                           
ما «مضمون تصريح شده است كه ي احزاب بر اين  سوره 72ي  در نشانه

ست عرضه كرديم آنهاها و آنچه ميان  و زمين و كوه ها بار امانات را برآسمان
و همه از پذيرش حمل آن خودداري كردند و انسان آن را پذيرفت و حمل 

مولوي در پردازش آهنگين اين مضمون، برتري » .كرد و او ظلومِ جهول بود
  :كند ذيرش بار امانات الهي تلقي مياصلي پعشق و كنجكاوي را عوامل 

زين فزون جويي ظلومست و جهول كرد فضل عشق انسان را فضول
بردها گو ميظلم بين كز عدل ظالمست او بر خود و بر جان خود

ها را شد رشادظلم او مر عدل تادــها را اوسلمـل او مر عـجه
خود به تراوش عدل و آگاهي منجر از اين منظر، ظلم و جهل او نيز در سير 

  . دهد خواه را رشد مي هاي عدالت ي علم را برافرازيده و جريانها شده و پرچم

                                              
يعني امكانات از جانب پروردگار : در فايل صوتي در توضيح اين كلمه آمده است. 1

  . براي او تسخير شده است
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كرامتي اعطايي از سوي خالق ، است» كرامت«اين انسانِ باربردار، صاحب 
هم او كه فرشتگان ). 70،اسراء(» 1بني آدم را كرامت بخشيديم«پروردگار؛ 

ترين نيروهاي هستيِ ماقبل انسان، به امر خدا در  عنوان برترين و عالي به
خست نيز  بي ي امكانات طبيعت فراخ كه همهمهم آن. برابرش سجده كردند

   :در اختيار و تحت تسخير انسان قرار داده شده است
و زمين است، از رحمت خويش در اختيار شما  ها چه در آسمانآن«

  )13جاثيه،( ».گماشت
تا  5جاثيه، خالق هستي در آيات  13 ي مشابه با آيه مستقل از آيات متعدد

ي نحل، فهرستي از امكانات و خدماتي را كه در اختيار انسان قرار  سوره 16
ها،  ، باران، آشاميدنيآنهاي مواهب  و كليه ها دام: دهد داده است، ارائه مي

، هاها، شب و روز و مه و خورشيد، دريا و مجموعه امكانات آن، نهر خوراكي
  . يابي هاي طبيعي و عالئم الطريق براي ره ، نشانهها راه

. انتخاب و آزادي است ترين مخلوق عالم صاحب اراده، قدرت عالي
هبوط به بعد  اختيار، از نقطه عطف براساس انتخاب و به صالح اساساً عملِ

آدم و حوايي كه در بهشت آغازين، . يابد امكان تحقق واقعي مي
ي طبيعت »تماشا«خوار بودند و با وقت فراغ به  رف و آمادهي ص كننده مصرف

كردند و آميزش و خواب، پس از هبوط  تغذيه مي فقطو  2مشغول بودند
فرصت و ميداني در اختيار خود و ابناءشان قرار گرفت تا به خلق و صنع و 

هاي خويش را دهي و باروري كيفي پرداخته و دستĤوردتسخير و سازمان
  . متعيِّن كنند
ر صراحت به صاحب اراده بودن و مخي اسراء به] ي سوره[ 19و  18آيات 

چه آنان كه طالب  ؛و آزاد بودن انسان در انتخاب، تصميم و عمل تاكيد دارند
                                              

خدا تصريح كرده است كه ما فرزندان آدم را كرامت : در فايل صوتي آمده است. 1
بخشيديم، به رغم اينكه خودش فريب خورد، عهد شكست و عهد پايداري نداشت اما 

  . ما براي فرزندانش كرامت قائل شديم
گر و به طريق اولي، نظرافكن در هستي نبود،  مشاهده: در فايل صوتي آمده است. 2

  . شد د و مبهوت ميدي مي
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  . هستنند» فرجام«هستند و چه آنان كه متقاضي محصول كيفي  » اين جهان«
عجلْنَا لَه فيها ما نَشَاء لمن نُّرِيد ثُم جعلْنَا لَه جهنَّم  هلَمن كَانَ يرِيد الْعاجِ« 

  ».يصالها مذْموما مدحورا
متاع اين   را اراده كند، ]دنيا[ عاجلهركس به تالش خود محصول « 

به هركه خواهيم دوزخ را نصيب او  ]ليكن باز[ كنيم جهان را به او عرضه مي
  ».مردودي به دوزخ درآيد ه با نكوهش وكنيم ك

وسعى لَها سعيها وهو مؤْمنٌ فَأُولَئك كَانَ سعيهم  هومنْ أَراد اآلخرَ« 
  ».مشْكُورا

فرجام را اراده كنند و چنان كه شايسته است براي آن  ]ي بهره[ و آنان كه«
   ».ر نظر خداستتالش ورزند و مؤمن هم باشند، تالش آنان منظو

ي مبتني بر آزادي  انتخاب، اراده و سعي در هر دو مسير، افعال برگزيده
بودن خود » مبنا«البالغه مصرح است بر  فرازهاي متعددي از نهج. انسان است

تان كنند، خود خويشتن را ارزيابي  كه ارزيابيپيش از آن«: از آن جمله. انسان
ب خويش گي كنند، خود به حساكنيد و پيش از آنكه به حسابتان رسيد

و پيش از آنكه با خشونت برانندتان، خود سر به راه نهيد و  رسيدگي كنيد
اي از  گو و بازدارنده بدانيد كسي كه خود به خويشتن كمك كند و نصيحت

گوي ديگري نخواهد  گاه بازدارنده و نصيحت خود خويش داشته باشد، هيچ
  ».داشت

 اراده، اختيار، توان انتخاب، توانِ نقد و توانِحاوي ) انسان(اين مبنا 
صاحب اين رسالت است كه «تعبير اقبال  انساني كه به. خود است ي محاسبه
خويش، شركت جويد و شكل  پيرامونِ هاي جهانِ يين بلندپروازتردر عميق
   .1»ت خود و سرنوشت جهان را تعيين كندسرنوش

رت خويش، جانشين هايي، در ذات و فط موجودي با چنين داشته
  :پروردگار در روي زمين است

  ».السوء و يجعلُكُم خُلَفاء الْأَرضِ منْ يجِيب الْمضْطَرَّ إِذا دعاه و يكْشفا« 
                                              

  .1356احمد آرام، انتشارات قلم،  ي ، ترجمهاحياي فكر دينيمحمد اقبال، .  1
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سوء  كند انسان مضطر را در تنگناها و از وي كشف اوست كه اجابت مي
ي ها رون آمده، ظرفيتيافته از تنگنا بي زدايي كرده تا انسانِ آرامش و بحران

  . در روي زمين بروز دهدرا جانشيني خود 
سرانجام با سختي بسيار و با «است و » كش سختي«اين موجود، موجودي 

موجودي ). 6، انشتاق(» به مالقات رب خود خواهد رسيد ها عبور از مرارت
رود و خوش  كه با حمل بارهاي مسئوليتي حتي برتر از توان معمول، پيش مي

  :زيد مي
كشمتا فزون از خويش باري ميهمچو موري اندرين خرمن خوشم

كه ولو در اقليت، كاروان  هستند  برندگان عاشقي ، پيشها انسان» ونهگ»  اين
  :1برند جلو مي بشري را با كار، با بار، و با شور و شر به

زهي كار زهي بار كه آنجاست خدايا زهي شور زهي شور كه انگيخته عالم
  :انسان مشحون از تقاضا و عشقِ مبناي تقاضا

شاباش زهي سلسله و جذب و تقاضا نگذاردش آن عشق كه سر نيز بخارد

 پيام
  باشد و مسير گم نكند، به او» به راه«به قصد آنكه انسانِ سرشار از ظرفيت، 

  نو به نو                               
  :رسد مييام پ رازت از طريق رسوالنِ ملموسِ همو                              

دود؛ يعني به اصل خود ييابر دل خيالي ميكشدميرسد جان را گريبانهردم رسولي مي
ي انبياء مصرح است، همان خبرِ نو  سوره 2ي  ي كه در آيه»ذكر محدث« 

                                              
زنِ  هايش را در تاريخ برشمرديم دف خدايي كه ويژگي: در فايل صوتي آمده است. 1

شود  پژواك دف خدا در كل تاريخ وجود دارد ولي ذيل دف تاريخ كه مي. تاريخ است
اريخ است، يك ساز حاشيه هم داريم كه آن ني انسان است و گفت ساز اول و اصلي ت

  : كند طور ترسيم مي مولوي اين. انش استاز سر سوز
]همه پست آيد، تا روز مشين از پابا ني[ يد، ني از تن مست آيدآدف از كف دست

تر است اما باالخره ني هم  دف پرپژواك. دف عالم از خداست و ني عالم از انسان است
 . قابل شنيدن است
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رسانيِ  پروردگار، پيامدر منطق . به نو و مالت تازه براي انسانِ در مسير است
نو به نو كه سرشار است از انذار، هشدار، روش و رهنموني، مقدم است بر 

  :عقوبت و جزا
  )209و  208شعراء، (» ذكْرَى وما كُنَّا ظَالمينَ  وما أَهلَكْنَا من قَرْيةٍ إِلَّا لَها منذرونَ«
يادآوري،  ]براي[ هالك نكرديم مگر اينكهشهري را  هيچ] مردم[«

اگر جز اين بود، ستمي نسبت به آنها [ .ذكري است. هشداردهندگاني داشتند
  ».و ما ستمگر نبوديم] بود

به يك بر اين قوم و آن  رسوالني از خود اقوام و همچون خودشان يك
ها  ها نمايان كنند، زمينه تا پژواك پيامِ نو به نوشان، راه 1كنند قوم ظهور مي
اين مقصودها در شعر موالنا قابل . ها رقم زنند بندي صف آماده سازند و
  :ردگيري است

ها ريختـندها بشكست و طبلهجان
 

نيك و بد با همدگر آميختند 
ها را بر طبق تا گزيد اين دان حق فرستاد انبيا را با ورق
كس ندانستي كه ما نيك و بديم پيش از ايشان ما همه يكسان بديم

روانچون جهان شب بود و ما هم شب نقد و قلب در عالم روانبود
گفت اي غش دور شو صافي بيا تا برآمد آفتاب انبيا

  ي مجتمع است كه»كتاب«مجموعه رهنمودها در 
  هم ذكر          
  نما هم ره          
  . است و هم قابل تمسك          

فلسفه و سمت تاريخ هايي از قرآن كه  محل تعمق است كه آيات آغازين سوره
  :دهند را در خود جاي مي... گويند، واژگاني چون ذكر، پند، روشنگر و  را بازمي

                                              
اين رسول ملموس است و از : در توضيح اين جمله در فايل صوتي آمده است. 1

كند، قد و قامتش مانند بقيه  رود، توليد مثل مي خورد، بازار مي خودشان است، غذا مي
اما به هرحال از درون . اي دارد، روش و منشي دارد وزني دارد، سابقه. تر است؛ اما كيفي

  . تراز خود آنهاست خودشان است و از نظر نوع انساني هم
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  ؛)2اعراف، (» كتابي است حاوي هشدار و پند«
  ؛)1هود،(» هاي واضح كتابي است با نشانه«
  ؛)3طه،(» كتابي است براي ذكر«
  ؛)2انبياء، (» كتابي است حامل سخن تازه«
  ؛)2شعراء،(» گر كتابي است روشن«

معطوف ... گري و پند، نشانه، تذكر، حرف نو، روشن و اين همه هشدار، 
  . ، به ديدگاه تاريخيرهرواست به تجهيز انسانِ 

شناسانه،  ن شناسانه و انسا شناسانه، هستي هاي تاريخ كتابِ حاوي نشانه
اندرز و و براي او در الواح، هرگونه « :نماي عمل انسان اي است ره مجموعه

آن را جدي بگير و به : گاه گفتيم آن. بيان واضح هر مطلبي را مكتوب كرديم
كار  و به[ گيرندآن را فرا ]راهكارهاي[ قوم خود نيز توصيه كن تا نيكوترين

  )145اعراف، (» .زودي جايگاه منحرفان را به شما نشان خواهم داد و به ]بندند
اي يحيي كتاب را با توان و » «.بِقُوةٍفَخُذْها «: نماي قابل تمسك و كتاب ره

  ».قوت برگير
جد و جهد بگير، به كار بند  آن را به« ».فَخُذْ ما آتَيتُك وكُن منَ الشَّاكرِينَ«

  )144اعراف،( »].جاي آر حداكثر استفاده از اين امكان را به[ و شكرش گذار
 ي تاريخ جوهره

» اصالح«آوري، بر محور  پيامدر كتابِ آخر چنين هويداست كه پيام و 
انسان » فطري«هر هنگام كه انحرافي فاحش از مسير . 1يابد معنا و مفهوم مي

ي انحراف  شود كه مقصود آن، رفع زاويه شود، پيامي ساطع مي آشكار مي
  :كند مي را در مواجهه با قوم خويش برمال مايه تاريخي است، شعيب اين جان

وما تَوفيقي إِالَّ بِاللّه علَيه تَوكَّلْت وإِلَيه  استَطَعت اإلِصالَح ما إِنْ أُرِيد إِالَّ«
يب88هود،( »أُن(  

                                              
. تاريخ از منظر كتاب، اصالح است، رهنموني و رشد: در فايل صوتي آمده است. 1

درون آن  جهاني شكل گرفته و دم به دم بايد اصالح بشود، با توجه به تضادي كه
 . وجود دارد و آن تضاد هم معطوف به تضاد دو وجه درون انسان است
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كنم مگر  تا بتوانم تنها مقصودم اصالح امر شماست و توفيقي كسب نمي« 
  »... .به اتكاي وي

ي هود بر همين جوهره تأكيد  سوره 117و  116خدا خود در آيات 
] يها ارزش[ ي پيش از شما، صاحبانها چه شد كه در ميان نسل« :زدور مي

از تبهكاري در زمين بازدارند؟ مگر اندكي از آنان  ]ديگران را[ باقي نبودند كه
خود افتادند و بزهكار  شتعيكه نجاتشان داديم و ستمگران پليدكار در پي 

گر بودند،  اصالحيي را كه مردمش ها پروردگار تو بر آن نبود كه شهر. بودند
  .»ستمگرانه نابود كند

اگر مسير بر اصالح باشد، نابودي چرا؟ اين پرسشي است استراتژيك از 
تصريح خود، در فرجام موعود نيز تنها با  سوي پروردگار، پروردگاري كه به

  :كند اند، برخورد مي داشته» ي فساد اراده«آنان كه 
و الفَساداً و  رضِاالَ يال يريدونَ علُواً ف نَذيلَخرَه نَجعلُها لار اآلالد تلك«
العاقلَب ّه83قصص، ( ».قينتَلم(  
ي علّو و فساد و  ما اين دارِ فرجامين را براي آنان كه در زمين اراده« 

گردانيم و حسن فرجام خاص پروردگار  سركشي ندارند، مخصوص مي
  ».است

برخورد خدا با فرعون جوهر . اين اصالح، حاوي هدايت و رشد است
سركشي، حدناشناسي و فساد، معطوف به رهبري   عنوان نماد علو، به

  :آفرين اوست انحطاط
فرعون قومش را گمراه كرد و نه . هيچ رشدي در امر فرعون نخواهد بود«

  )79طه،( ».و منشاء هيچ رشد و دگرگوني تكاملي نبود) 97هود،( »هدايت
 منطق تاريخ

  :1در كتاب، بر تضاد حق و باطل استوار استمنطق تاريخِ مندرج 
                                              

ولي تضاد نه صرفاً تضاد : در فايل سخنراني اين بخش اين طور بيان شده است. 1
فراتر از تضاد انديشه و تضاد طبقاتي، تضاد دو . انديشه است و نه صرفاً تضاد طبقاتي

كنند؛ يكي عنصري است كه  عنصر است كه در اين كشاكش وجود همديگر را نفي مي
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  )18انبياء، ( ».الْباطلِ فَيدمغُه فَإِذا هو زاهقٌ بلْ نَقْذف بِالْحقِّ علَى«
شكند  افكنيم كه آن را در هم مي بلكه حق را بر باطل مي ]چنين نيست[« 

  ».شود و باطل نابود مي
ود حامي حق و عليه ي خارجي دو نيروي موج تضاد حق و باطل جلوه

محصول اين تضاد در وجه بيروني و . حق در درون خود انسان است
  :انجامد ي مستمر تاريخي ميها اجتماعي خود به پااليش

كرد، زمين  اي ديگر دفع نمي ي پاره اي از مردم را به وسيله اگر خدا پاره«
  )251بقره، ( ».اما خدا نسبت به جهانيان بخشش دارد. گرفت را تباهي فرا مي

خود انسان و اجتماع » آزمون« ي در بطن تضاد حق و باطل، فلسفه
كرد و تاريخ  سازي مي »همسان«اگر غير از اين بود، خدا . نهفته است ها انسان
  :موج بود حادثه و بي تالطم، بي نيز بي
خواهد در  داد ولي مي خواست شما را امتي واحد قرار مي و اگر خدا مي«

رو در  از اين. كه به شما داده است، شما را آزمايش كند ]اختيار[ مورد موهبت
ما به پيشگاه ش ي سبقت گيريد كه بازگشت همه] بر يكديگر[ ها نيكويي

 ».سازد چه بر آن اختالف داشتيد، شما را آگاه ميخداست و در مورد آن
  )48مائده،(

مولوي، به ي  هاي متضاد در هستي و تاريخ در سروده تاثير متقابل پديده
  :بيان آمده است

بين جمادي خرد افروز را شب كند منسوخ شغل روز را
تا جمادي سوخت زان آتش فروز باز شب منسوخ شد از نور روز

                                                                                              
باطل به اين مفهوم . ريشه در بطالت داردريشه در حقيقت دارد و ديگري عنصري كه 

كند دنيا بازيچه است، خوري و خوابي و قدر قدرتي و برخورد ارباب  است كه فكر مي
به اين مفهوم ... . رعيتي با ملت برقرار كردن و حق ويژه قائل شدن و ارتفاع گرفتن و

ي آنها  سيطره گذرانند و مردمي هم تحت به اين مفهوم جهان را به بطالت مي. باطلند
باطل صرفاً جرياني نيست كه ناخوشايند . گذرد هستند در عمل دورانشان به بطالت مي

ي حقيقت  برنده حق هم به همين صورت است، پيش. است، مضموني دارد و جوهري
 . در تاريخ است
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نه درون ظلمتست آب حيات گرچه ظلمت آمد آن نوم و سبات
ي آوازه شداي سرمايهسكته نه در آن ظلمت خردها تازه شد

در سويدا روشنايي آفريد ضدها آيد پديدكه ز ضدها
دصلح اين آخر زمان ز آن جنگ ب جنگ پيغامبر مدار صلح شد

مرشهيدان را حيات اندر فناست هاستنقصها درونپس زيادت
محصول آزمون و رقابت در جريان تضاد مستمر » برتري در عمل« 

  :1نيروهاي مدار حقيقت و مدار بطالت است
يك  خدايي كه مرگ و زندگي را مقرر داشت تا شما را بيازمايد كه كدام«

  )2ملك،( »ناپذير آموزگار در عمل بهتريد و اوست تزلزل
 تاريخ  تكامل

پرداز، طراح، بديع، مهندس و خالق جهان كه خود  پروردگارِ ايده خداي
گر، توان  دارِ انتخاب است، به انسانِ ظرفيت» كمال«و مظهر  ها مطلقِ ظرفيت

اين . سمت اين تغيير، سمت تكاملي است. 2تغييردهندگي عطا كرده است
                                              

در دل اين منطق آزمون و : در توضيح بيشتر اين عبارت در فايل صوتي عنوان شده است. 1
فاستبِقوا «و ) 148بقره،(و ) 90انبيا،(، )61مومنون،(» الخيرات يسرِعونَ في«تي وجود دارد، رقاب

سرعت، در علن و در خال و در خفا،  بكوش، به). 48مائده، (و ) 114آل عمران،(» الخيرات
آيد كه اين  انسان مي. به اين مفهوم است كه اين تضاد باالخره بايد به نوعي دامن زده شود

د را دامن بزند، مدار حقيقت را به چرخش در آورد و يا  در مدار حقيقي كه چرخنده تضا
  . است، چرخ و فلك تاريخ را سوار شود و اهرمي بگذارد و مسير حركت باطل را نگه دارد

دور اين مظهر تكامل بايد تاب خورد؛ انسان : در توضيح بيشتر در فايل صوتي آمده است. 2
كار  را به» يطوفون«تاب بخورد، يكي شيطان است كه خدا برايش كلمه تواند  دور دو چيز مي

كند ولي انسان بايد دور محوري  خورد و اغوا مي شيطان هميشه دور انسان تاب مي. مي برد
ها را داشت و امكاني  مظهر تكاملي كه اين ويژگي. در امان باشد» اغوا«تاب بخورد كه از آن 

. گير است و تغييردهنده پي. هايي دارد، انتخاب گراست يتاست براي تكامل، انسان هم ظرف
خدا زمين . به اين اعتبار جانشين است. اين انسان مي تواند مثل خدا بشود در اشل كوچكتر

كند ولي باالخره اين انسان هم جوهري دارد كه اگر اين جوهر  را به انسان واگذار مي
تر و محدودتر خدا را در  تواند نقش كوچك پز تاريخ بپزد، مي پرورش پيدا بكند و در آرام

  . اين هستي ايفا بكند



 79 فلسفه، سمت و جان تاريخ 

مجموعه . سمت تكاملي بر محور تكامل عالم كه هم اوست، قرار دارد
خواند؛ پرستش يك  در كُنه خود به يك امر محوري فرامي» نو به نو«ي ها پيام

ن خود را جاي آنكه انسا مبدأ واحد و هماهنگي با همان مبدأ واحد، به
اراده، غيرخالق و  چندتكه و توزيع كند و خود را مبادي متنوعِ غيركارا، بي

 يِ تاريخِ هاي حاوي فلسفهپيام محورين همه سوره. غيررهگشا، تنظيم نمايد
  :كمال است ي صاحبِ هنگي با محور يگانهآ قرآن، هم

  ها؛ عبادت اهللا و برنگرفتن الهه  اعراف 
  رب؛بازگشت به جانب     هود 
  واحد و محوري شما، اوست؛ هال    طه 

  با پروردگارتان مأنوس شويد و بر او عبادت كنيد؛  انبياء 
  .پرهيز پيشه كنيد و او را داوطلبانه محور قرار دهيد  شعراء 
اين پيام محورين، مسير تكامل تاريخ انسان، مسير خلق، تحصيل  در پرتوِ

  . نجها هنگي با محور تكاملِآ هم درو تغيير است 
 موانع تكامل

  فهرستي از موانع تكامل در كتاب، پيشِ روي ماست؛
  اغوا؛
  عهدهاي ناپايدار؛    

  سنت پدران؛      
  روي؛ واپس         

  چسب به زمين و امكانات آن؛
  مالء؛   

  . مترف     
نتابيد، را برشيطاني كه از آغاز، كرامت بشر را درك نكرد و سجده بر او 

» طواف«او پيرامون انسان . بشر گرفته است» اغواي«براي از خدا مجوزي 
خدا در قرآن . حذر دارد و منحرف كند كند تا وي را از سمت تكاملي بر مي

هم  ؛كند بر عهدهاي ناپايداري كه عامل انحراف از سمت تكامل است، ياد مي
  :»عام«و هم در سطحي » خاص«در سطحي 
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ردي در او  ولي فراموش كرد و پايماز قبل عهدي با آدم در ميان نهاديم «
  )115انبياء، (».نيافتيم
در بيشتر مردمان وفاي به عهد نيافتيم و بيشترينشان را جز نافرمايان «

  )102اعراف، ( ».نديديم
 ناتِّلَمـ  و آئين قومي» سادات قوم«و  ـ »ابائنا االولين« ـ »سنت پدران«تكيه بر 

زيبا در كتاب آمده واژگاني  ]كه با[ شده استاي ديگر قلمداد  نيز بازدارنده ـ
  :است، زان جمله

  ؛)66مؤمنون،( ».رفتيد شد و شما واپس مي آيات من بر شما تالوت مي«
  ؛)38توبه،( »األَرضِ اثَّاقَلْتُم إِلَى«
ها و »پاشنه«چسبيد؟كه دال بر اميال ارتجاعي و گرديدن بر  به زمين مي 

  . ندهست ي موانع تكام نيز در زمره هااين. 1است نيز چسبيدن به زمينِ پرامكان
هاي جريانِ ضدحق كه عموما  و باالخره مأل يا مهتران قوم و ايدئولوگ

هستند، استكبار به مفهوم » استكبار«طلب و روياروي انبيا بوده و اهل  ويژه حقِ
ي ممتازِ صاحب  مترف يا همان طبقه. 2مرزناشناسي و بيرون زدن از حدود

  . ها امكانات و مكنت انحصاري
                                              

پيام نو مثل توپي . پيام نويي آمده بود: در فايل صوتي اين توضيحات آمده است. 1
اندازند، آن توپ در حقيقت عامل بازي  است كه وسط زمين بسكتبال يا واترپلو مي

مي وسط آورده، پيامداري را خدا توپي را وسط انداخته است، پيا. دوران جديد است
جاي اينكه شما را جذب كند، شما دائم عقب عقب رفتيد و واپس  فرستاده و اين پيام به

  . چرخيديد ها مي رفتيد و بر پاشنه
ها، آنهايي هستند كه  ايدئولوگ: گونه آمده است در فايل صوتي اين جمالت اين. 2

. دهند هم هستند و خوب توضيح ميبيان  كنند، خوش ايدئولوژي دوران را تئوريزه مي
مدافع ايدئولوژيك طبقه حاكم هستند و در ديالوگ با انبيا عموما رو در رويشان قرار 

هاي قوم در برابر انبيا قرار گرفتند و چند ويژگي دارند؛ از تاريخ و  ايدئولوگ. اند گرفته
هايي است  اژهمستكبر هم از آن و. خواهند و از نظر خدا مستكبرند مردم حق ويژه مي

سال جمهوري اسالمي لوث شد يعني در حقيقت مفهومش گرفته شد و  30كه در 
كسي [، مرز مستكبر يعني مرزناشناس و بي. اش كردند قدر به كار برده شد تا سخيف آن
از مرز خودش بيرون بزند، مدار خودش را نشناسد و بر مدار خودش واقف و  ]كه

 . راضي نباشد
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 صيرورت
به جانب » آفريده«نظر در اين ديدگاه، سمت بازگشت مورد » شدن« 

  :است» آفريدگار«
  ».صرَاط اللَّه الَّذي لَه ما في السماوات وما في األرضِ أَال إِلَى اللَّه تَصيرُ األمور« 

پوده نيست و تاريخش نيز در جهاني كه به بازيچه آفريده نشده و عبث و 
ي  داراي سنت و تاريخش نيز داراي سنت و قانون است، انسان با كارنامه

  . گرددمحصول اراده و عمل خويش به سوي مبدأ آفرينش باز مي
 غايت

ي اين جهان، ها متناسب با انتخاب) اقوام( ها خود انسان و اجتماع انسان
هاي حق و باطل، مورد محاسبه جايگاه، ضريب مشاركتشان در مراتبي از مدار

 :1و كيفر قرار خواهند گرفت
كرد، در روي زمين احدي  اگر خدا مردم را به سبب دستĤوردشان مؤاخذه مي«

گاه كه سرآمدشان  دهد و آن ولي آنان را تا مدتي معين مهلت مي. گذاشت باقي نمي
  )45ر،فاط(» .حال بندگانش بيناست به ]براي محاسبه و كيفر[ فرا رسد، خدا

                                              
غايت مبتني بر جايگاه اقوام و : فهوم در فايل صوتي آمده استدر تشريح اين م. 1

در . اند و كجاي تاريخ قرار دارند هاست كه چه جايگاهي را در تاريخ اتخاذ كرده انسان
ضريب مشاركتشان هم . اند ها و خدا و خود مواجهه كرده چه پايگاهي با تاريخ و انسان

. اند اند، ضريب مشاركتي داشته ين دو بودهحاال در مدار حق يا باطل يا بين ا. مهم است
درصد، مثل  10قد و قواره بودند؟ تمام نيرو بودند؟ تمام ظرفيت بودند؟ يا با ترام  تمام

اند و كارتي  آمده داخلها مثل كارمند سياسي   كارمند سياسي آمدند؛ هر كدام از چهره
. مند شوند ب آن مدار بهرهاند تا فقط حضور خودشان را اثبات كنند و شايد از مواه زده

شوند،  ها توزين مي ها و اقوام و هم انسان نهايتاً با توجه به ضريب مشاركت، هم ملت
اقالمي كه قابل محاسبه است، . شوند كشي مي روند و وزن روي ترازو و باسكول مي

دريافت . گيرد ي خردلي ظلم صورت نمي ي دانه به قول كتاب به اندازه. شود محاسبه مي
كند و آخر  گردان استفاده مي خواه در طول دوران هستي انسان از تن. ايي هم هستغ

ي ثابت چيست، آن  حاال محتواي اين سپرده. شود سر اين حساب تاريخي باز مي
فرجامي است كه چه فردي باشد و چه اجتماعي يك منطق برخوردي دارد كه در فاطر 

  . آمده است
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غايت و منطق محاسباتي درون آن، پايان تاريخي است كه از درك 
  . شود توحيدي به تاريخ مستفاد مي

ل و آنكه خدا از هستي و تاريخ نه غايب است نه خالق او» جانِ كالم« 
ساز الهوتيِ بركنار از جريان تاريخ است، نه سناريست قاهر و  ساعت

تاب، حاضرِ مستمر و مشرف بر تاريخ و بلكه در ديدگاه ك. انعطاف تاريخ بي
1كار انسان در اين مسير است او كمك. قِ تغيير و تحول تكاملي استمشو:  

بار بردارد زتو كارت دهد هاش اسرارت دهدپس اشارت
قابلي مقبول گرداند تو را حاملي محمول گرداند ترا
شويوصل جويي بعد از آن واصل قابل امر ويي قايل شوي

هاي نو به نو، مستمراً انسان را براي تجهيز به سمت خود فرا  وي با پيام
  :خوانده است

تو نطفه بودي خون شدي وانگه چنين موزن  شدي
زينت نيكوتر كنمسوي من آ اي آدمي تا 

، »روحِ حاكم بر تاريخ«ي  انسان نيز نه بازيگر تاريخ است، نه تحت اراده
بلكه موجود . هاي محصول پيشرفت ابزار ابزار و دوران» تحت جبرِ«نه 

                                              
اين خدا نه غايب است به مانند يكي : ر آمده استطو اين بخش در فايل صوتي اين. 1

ساز الهوتي است؛ يعني يك  هايي كه مطرح كرديم و نه خالق اول و ساعت از گونه
وجود آورده و كوكش  جهاني خلق كرده، يك ساعتي كوك كرده، ماشين مكانيكي را به

خدا خدا اين . كرده و خودش كنار رفته تا از اين به بعدش را خودش حركت كند
خدايي كه از . گويد، نيست طور كه هگل مي نيست، سناريست قاهر بي انعطاف همان

جن خيلي كيفي  16. آيد خدايي حاضر، مشرف، مجري و مشوق تغيير است قرآن بر مي
و خدا مقرر داشته است كه اگر در طريق استقامت، انسان استقامت «: و پر معناست

نسان در خط تكامل قرار بگيرد، خدا سقايي اين ا» . ورزد آنان را سيراب مي كنيم
هاي  زن است؛ در دوي ماراتن و يا در مسابقات دوچرخه رسان اين نفس كند و آب مي

طوقي دارد كه  سوار هم بينيم دونده يا دوچرخه كيلومتر است، مي 110كوهستان كه باالي
در . بپاشدتواند آبي را به سر و صورتش بزند و يا به ته گلويش كه خشك است،  مي

شود،  اش اينجاست كه دوال مي گري يعني خدا لوتي. اين مسير سقاييت با خداست
  . رسان بشر در طول اين مسير تكامل است كند و آب مسيرهاي تكامل را آب و جارو مي
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داري كه از  »عهد«انسان . ظرفيت عامل تغيير در هستي و تاريخ است خوش
نع راه منظر مولوي در هر دوراني كاركردي تكاملي و تصحيحي مقابل موا

  :1تكاملي پروردگار دارد

                                              
يعني اگر بر محور تكامل بگردي، من : اين بخش تكميلي در فايل صوتي وجود دارد. 1

. حاال اين خدا يك انتظاري هم از انسان دارد. دهم نجام ميتر ا رساني را كيفي آن آب
  :اين انتظار را عراقي خيلي خوب در يك رباعي آورده

ــتم ــه رفـ ــواف كعبـ ــه طـ ــد بـ ــم ندادنــ ــرم رهــ ــه حــ بــ
ــي كه تـو در بـرون چـه كـردي ــدرون درآيــ ــه انــ ــه بــ كــ

اي را حل كردي، چه  در بيرون چه مسئله. يك دوراني به تو اختصاص پيدا كرد 
ها  خورد خيلي مهم است كه به سخنران سازماندهي كردي؟ خدا وقتي به انسان قسم مي

خورد، تاريخ االماشاءاهللا پر است از سخنران و نويسنده، به قلم  ها قسم نمي و نويسنده
خواهد به انسان قسم بخورد،  جايي كه مي. وردخ بخش است قسم مي كه عنصر آگاهي

 فَالْمدبِّرات أَمراً. گذارد گشايي او دست مي جايي است كه روي تدبير انسان و گره همان
خورد به گره گشايان از امور،  قسم مي. كنند ، كار بندگان را تدبير مي)5نازعات،(

اين خيلي مهم است كه . ها يستدهندگان، استراتژ شكنان، سازمان بست تدبيركنندگان، بن
خواهي بيايي اينجا، در  گويد كه مي باالخره مي. نيازي، متقاضي است خدا در عين بي

خواهي به اندرون بيايي؟  بيرون از نقطه كانوني اين مدار تكامل چه كردي كه حاال مي
ر خدا بر س[كند،  به هرحال خدا همان طور كه عراقي مي گويد و بعد حافظ تكميل مي

  :]عهدش هست
  همچو موسي اَرني گوي به ميقات بريم          با تو آن عهد كه در وادي ايمن بستيم   

كسي عهدي را بسته كه سرِ قرارهاي . او يك عهدي با تو بسته كه آن عهد مهم است
هرجا، در رختخواب، سر . آيد ما هربار اراده كنيم، خدا سر قرارمان مي. خودش هست
او هم انتظار دارد كه . آيد خدا مي ]كه باشد[ كنج، هرجا افسردگي، سه كالس، بيرون،

انسان به قدر خدا لوطي و بزرگوار نيست ولي باالخره يك . انسان سر قرارش برود
تر  گوييم كه خدا مدار برتر است و انسان، مدار فرودست ما مي.]. .[.منشي، روشي 

كند  است كه خدا آن را معطوف ميدر آن مدار فرودستي هم منش و روشي مهم . است
اين خدا حاضر است، مشرف است، مجري است و . به عهدي كه انسان با خدا بسته

تغيير . ي اين جهان پهن شده كه انسان بيايد و تغييرش بدهد سفره. مشوق تغيير است
يك شخمي بزند، . بدهد، نه مثل گراز به جان امكانات بيفتد و نه اينكه شخم منفي بزند

. اي بپاشد و چيز جديدي بپروراند و متصاعد بكند بذري بكارد، بذر اصالح شده يك
  . ستااين خدا، چنين خدايي 

نقدهايي كه به هگل شده اين . گويد اما انسان، نه انسان بازيگري است كه هگل مي 
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 نامه را طراحي كرده، اي فرض كرده كه خدا اين نمايش است كه، جهان را نمايشنامه

نقدي كه به هگل وارد . انعطاف است نويس و سناريست قاهر بي نامه نمايش ]ايعني خد[
ارباب تاريخ است و بشر رعيت ] اي يي كه بيان كرده[ شده، عنوان شده كه اين خدا

بشر بايد آن محصولي را كه از قبل خدا طراحي كرده، سر موعد برداشت كند و . است
كه شده، انسان در برابر خدا در مذهب در نقدهايي . خودش بنا نيست محصولي بكارد

اي،  ي رفيقانه رابطه. ايجابي كه مد نظر هگل هست، مثل رعيت در برابر حاكم ده است
اي كه ابراهيم با خدا دارد، موسي با خدا دارد و حضرت محمد با خدا  از نوع رابطه

ت اراده يك انسان بازيگر است تح. آيد ها از ديدگاه هگلي در نمي دارد، از اين رابطه
اي دارد، برخي  ماركس جمله. روح است و در ديدگاه ماركسي هم تحت جبر است

ماركس جمله . ي پيامبرانند ها و برخي جمالتشان پيامبرگونه است يعني به گونه انسان
. تفسير جهان كافي نيست، در تغيير وضعيت آن بايد مشاركت نمود، گويد اي دارد و مي

. اي قائل است براي انسان اراده. رساند ئوليت انسان را مييعني مس. خيلي جمله است
انسان نبايد صرفاً جهان را روشنفكرانه تفسير كند و مفسر تاريخ و عالم بشود، جهان را 

كله فربه بشود، كله . نقد بكند، پيرامون را نقد كند، همه را نقد كند غير از خودش
اين مهم است كه . وزن است خروس وزن و سنگين وزن اما اندام يك پروزن، يك مگس

اما اين انسان، انسان . تفسير جهان كافي نيست و بايد در روند تغيير آن مشاركت نمود
ها تاريخ را  انسان. آيد نيست اي كه از كتاب در مي محصوري است و انسان بالنده

كه سازند اما آنها اين كار را نه به دلخواه خويش و تحت شرايط منتخب خويش، بل مي
رو هستند و از گذشته به آنها منتقل شده است،  تحت شرايطي كه مستقيماً با آنها روبه

گويد كه انسان اراده اي ندارد و  اين را در قرن هجدهم بلومر مي. دهند انجام مي
اين . ي آن جبر طبقاتي و دترمنيسم تاريخي است اش محاط شده و تحت احاطه اراده

بي ترسيم كرده، هم به ميزاني موثر  ني را كه توينانسا. انسان هم تحت جبر است
خيلي بنا نيست كه شلتاقي در اين تاريخ . نيست، در شيش و بش است} و هم{هست
يك وقت است كه فرعون . ا پذيرفته اما سبكش مهم استرخدا شلتاق انسان . بكند
كند  ميآيد و شلتاق  يك وقت هست كه موحد يا غيرموحدي مي. كند آيد، شلتاق مي مي

ده هزار روز با سه . ميني هست كه عموي تاريخ است يك هوشي. نهادند اما پاك
اي دارد كه ما همچون  ي كيفي جنگد، جمله امپرياليسم ژاپن و فرانسه و امريكا مي
تر و  هايي محكم شويم اما سال بعد با ساقه برنجزارهاي چگووا همه ساله درو مي

حرف و در . هم است كه يك انسان اين حرف را بزندخيلي م. روييم پربارتر دوباره مي
حقيقت پيام را گرفته بدون اينكه كتابي خوانده باشد، رسولي را مدنظر قرار داده باشد و 

هزار روز  10آن انساني كه . بر مكتوبي تعمق كرده باشد، او جان هستي را گرفته
است كه انساني تا خيلي مهم . جنگيده مجموعه شعري دارد كه مشحون از لطافت است

بگذار . گرا و اهل خلوت كه شعرش همه بگذار، بگذار است اين حد لطيف، درون
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]راصحبت الليث احيانا فال اخشي السناني[  ودر بحـرتويي موسي عهـد خـود، درآ
ـاني را ]اال ساقي به جان تو به اقبال جوان تـو[ ـ ـا كن اين شـب ـايد زد، ره ره فرعون ـب

                                                                                              
تر شود، بگذار مشاركت ديگران تجميع  ي هستي پهن ها رشد كنند، بگذار سفره انسان

. هستند ظرفيت و عامل تغيير كنند، خوش ها هستند كه كار انبيايي مي گردد؛ اين انسان
م حدي قائل است، درست است موحد نيستند، درست است حقيقت خدا براي اينها ه

. كنند اما در دوران جايي دارند اصلي عالم را يا برش صحه نمي نهند يا انكارش مي
هايي كه زير جنگ و  ي بچه هاي ويتنامي و همه ي بچه مين هميشه عموي همه هوشي

. است با هستيچه گوارا، سال ديگر چهلمين سال وداعش . محاصره بودند، است
شود گفت كه سه چهار نسل بعد از چه گوارا حيات داشتند و هر سه چهار نسل  مي

اين هم به نوعي سنت . عكس چه گوارا در پيراهنشان ترسيم شده، اين خيلي مهم است
كساني هم هستند . دهد ها نمي خدا كل امكانات را كه به موحدين و مذهبي. خداست

اند بدون اينكه با محور اتصال كرده باشند ولي تاريخ  رفتهكه در حقيقت جان پيام را گ
ولي انساني . پذيرد، بخيل نيست هايي مي خدا رهبري اينها را در دوران. اند برده را پيش

 ديگري هم هست كه آرمان سوسياليستي داشته ولي تاريخ را يك شخم خونين زده
آيد، خشونت و زبري  م او كه ميدر دوران جا ندارد، اس كه استاليني پيدا مي شود .است

يك . آيد، حاال دستĤوردهايي هم داشته است و خون و چرك و تعفن بيرون مي
كش  كف شن. اش خونين بوده است رضاخاني هم بوده و ايران را توسعه داده اما توسعه

مصدق هم خيلي دين و خد، . كش مصدق سبز است رضاخان خوني است اما كف شن
موحد  رها چه موحد و چه غي خدا براي اين انسان. كرد آزادي را نكرد ولي ظرفيت ملت

حاال اگر موحد باشند و الزامات را دقيقتر رعايت كنند، براي اينها بازتر . كند جا باز مي
] نظر[انسان هم مثل . مشوق تغيير است. كند است ولي براي ديگران هم جا باز مي

ظرفيت و عامل تغيير  انسان در اين ديدگاه خوش. نيست» به ميزاني موثر«بي  توين
  :است

  گونه گمان باشد چرا به دانه انسانت اين       مين فرو رفت كه نرست    كدام دانه در ز
مولوي جان كالم را بيان . چرا بذر انسان بار ندهد. هد يعني هر بذري بريزي، بار مي 

  : كند مي
  دوزخ است آن خانه كان بي روزن است                           

اين نظام فكري، اجتماعي، اقتصادي، همين بريم در  سر مي اين دوراني كه ما در آن به
ها روزني به سمت نور و سمت اميد باقي نمانده، اين دوزخ  يعني براي انسان. است
اما اينجاها . كي ديده، كي برگشته، تعريف كند. دوزخ كه حتماً فيزيكال نيست. است

وجد  همه تجربه شده، در جاي جاي تجربه شده كه اميد كه نباشد خدا نيست، رقص و
اينكه انسان نه انسان هگلي و نه انسان ماركسي و نه انسان توين . كه نباشد، خدا نيست

 . بي
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    ]فرجام[ 
  ؛»تاريخ جانِ«اما 

  روند، نقاط عطف و فرجام است،تاريخي كه داراي آغاز، 
  دارد، ، عقل، حافظه و ديناميسمتاريخي كه بافت، حس

  زايد، تاريخي كه صاحب مولود است مي
  تاريخي كه در حال صيرورت و شدن است،

  نفس شد، توان با او زيست و هم و مي
  . 1است» دار جان«زنده و 

                                              
آفرينش . تاريخ آفريده است: به تشريح آمده است» جان تاريخ«در فايل صوتي . 1

تاريخ داراي روند است و . اند ها هم نقش داشته اش با خدا بوده و بعد از آن انسان اوليه
داراي بافت است، . داراي فرجام است. كند يي را در اين روند ترسيم ميها عطف نقطه

اسم ديگر خدا فاطر است كه در برش سنتي به . نسوجي دارد، تاري دارد و پودي دارد
تار و . ي تار از پود است اند، اما فاطر به مفهوم جداكننده اش كرده مفهوم خالق ترجمه

تاريخ عقل . تاريخ هم بافت دارد. م بافته استپود هستي را خدا جدا كرده و خدا به ه
تاريخ مولود دارد، دردهاي سخت . انباشت دارد، ديناميسم دارد. تاريخ حافظه دارد. دارد

مولود » انَ مع العسرِ يسرا فان مع العسرِ يسرا«زايمان دارد كه از دردهاي سخت زايمان 
. نفسي هم دارد رد و امكان همشدن دا. صيرورت دارد] تاريخ. [آيد وجود مي به

شب  خواهند به دماوند بروند، چون فشار هوا در دماوند باالست يك هايي كه مي گروه
. نفسي دارد گونه است، هم تاريخ هم اين. نفس بشوند بايد در پايگاه اول بخوابند تا هم

تا نفس شد  بر اينكه با تاريخ بايد هم] كند تاكيد مي[در دو خطبه ) ع(حضرت علي
ام كه گويي از آنها  آنچنان با تاريخ درتنيده«:] گويد مي او . [جايي كه مانند پيشينيان شد

حاال موجودي كه اين . آغوشي داشت نفسي و هم توان با تاريخ هم مي» . ام شده
انسان هم آغازي دارد، فرجامي دارد، نقاط . ها را دارد، مثل موجود زنده است ويژگي

پس . اي دارد، شعوري دارد و نهايتاً غايتي د، بافت دارد، حافظهنسوج دار. عطفي دارد
 كه قبل از دوران جديد] نيست مثل[طور  آن. جان نيست اين تاريخ، جان دارد، بي

اگر . دار است ، انسان جان] نيز[موضوع تاريخ . دار است جان. شد جان تصور مي بي
اصر اصلي جريان ملي شدن كه از عن »يبحسي«مرحوم . انسان نباشد، تاريخي نيست

كرد، ايران بدون مردم كه چيزي  ايشان عنوان مي. صنعت نفت بود، بحث مهمي داشت
. ها ايران از مردم ايران منفك شود، يك فيزيكالي است مثل همه فيزيك] اگر[نيست، 

شود همين قضاوت  تر مي طور كالن به. دهند مردم هستند كه به ايران معني مي اين
 ]تاريخ[، انسان نباشد. طور است ي را مطرح كرد، تاريخ هم همينبحسي مرحوم دكتر
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  . 1حقيقت است» تسري«و » رسوب«آن نيز سمت » سمت« 
]ها، حالي به دست اين قالهاحالبه دست اينقالي[عالم غلغله، پايان عالم زلزلهآغاز

]هافال وصال آرد سبق، كان عشق زد اين فال[هاعشق و شكري با گله، آرام با زلزال
انسانِ با نهاد متالطمِ ناآرام، كنجكاوِ كوشنده و رونده به سمت حقيقت، 

آغازش پر غلغله و پايانش با زلزله است، آرام و عاشق و با در عالمي كه 
ي خود را برمال  رود و نقش تغييردهنده مندي از امكانات هستي پيش مي بهره
   .سازد مي

                                                                                              
  . دار است موضوع تاريخ هم جان ]در نتيجه[ موضوعيت ندارد،

. ي دهخدا نشست نامه سال سر لغت 40بنديم كه  اين بحث را با شعر مرحوم دهخدا مي
  :حرفي كه ميزند درش جان تاريخ است
از بهر حال و آينده استمرگمرگ هرگز براي ماضي نيست
ليك بگذشته تا ابد زنده است   حال و آينده را توان كشتن

چنين چيزي . شندتوانند تاريخِ پشت سر را بكُ كنند كه مي هم تصور مي] حاكمان[   
فرصت حال و آينده را به نوعي . ه است، در ايران ما هم نشده استنشد و شود نمي
  . پيوندد ي حال و آينده هم باز به تاريخ مي شده گرچه خود فرصت كشته. شتشود كُ مي
مضاميني كه   از ابتداي خلقت تا االن كه نگاه بكنيد، همه: در فايل صوتي آمده است. 1

ي عناصر اعم از موحد و غيرموحد  همه. به نوعي حامل حقيقت بودند، رسوب كردند
اين خيلي مهم . ر تاريخ صاحب جايگاه شدندكه در مدار تاريخ نقش ايفا كردند، د

شناس است و هركه در مدار حق باشد، حقش را به جاي  تاريخ به هستي حق. است
كار مي برد، يعني من مورد  ي مسئول را به خدا چند جا براي خودش واژه. آورد مي

را   ي شكرگزاري و چندجا واژه. ام، مسئولم هايي كه داده سوال هستم و در قبال وعده
هايي است كه بار تاريخ را به گرده  برد كه شكرگزار انسان كار مي براي خودش به

كند و اين حقيقت هم دائم  خودش هم در رسوب حقيقت كمك مي] خدا. [اند ه كشيد
كنيم، نسبت به ابتداي تاريخ و  يعني امروزي كه ما در آن زندگي مي. كند تسري پيدا مي

اوليه، حقيقت بسيار بيشتر رسوب و تسري پيدا كرده  هاي دوران غارنشيني و انسان
 . است

  


