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کابل -افغانستان

قبل از مطالعه
کتابی را که در دست دارید از روی نسخه اصلی آنکه به لسان عربی نگارش یافته-
ترجمه شده است .از آن جایی که منیتوان متام آنچه را که مؤلف به لسان خود مقصود
منوده به غیر آن بیان منود .بنا ًء کاستیها و کمبودیهای کتاب را نادیده گرفته و جهت
تدقیق بیشتر و صحت منت میتوانید به نسخه اصلی آن مراجعه منائید.

يم
ب ِْس ِم اللَّ ِه ال َّر ْح َمنِ ال َّر ِح ِ

تشکيل حزبی

از قرن سیزدهم هجری (قرن نزدهم میالدی) بدینسو ،حرکتهای متعددی برای
نهضت(بیداری و پیشرفت) امت تشکیل گردید؛ اما این حرکتها با وجود گذاشنت
تأثیرات باالی اشخاصیکه بعدا ً حرکتهای دیگری را تشکیل دادند ،موفق نگردیدند.
پژوهشگرانیکه در زمینه تحقیق منودهاند ،عوامل ناکامیِ این حرکتها را از دیدگاه
ساختار حزبی به چهار علت خالصه كردهاند:
 .1این حرکتها باالی افکار عام و نامحدود ،غامض و شبهغامض استوار بودند و
بر عالوۀ آن ،افکار ایشان فاقد تبلور ،نقا و صفا بودهاند.

 .2طریقۀ تنفیذ فکر ایشان تعریف نشده بود و با وسایل آنی و نامشخص جهت یافته

بود .عالوه بر آن ،این وسایل با اغامض و ابهام نیز گره خورده بودند.
 .3این حرکتها باالی اشخاصیکه آگاهی کامل و ارادۀ صحیح نداشتند ،استوار
بودند .این اشخاص تنها آرزو ،شوق و حامسۀ تحرک و تغییر حالت ِ
بد موجود را داشتند.
 .4در میان اعضای این حرکتها رابطۀ صحیح وجود نداشت؛ آنان رصف بهدلیل
فعالیت در یک کتله ،زیر نامها ،شعارها و فعالیتهای گوناگون یکجا شده بودند.

بنا ًء این حرکتها تازمانی فعال بودند که انرژی و احساساتشان متام میشد و بعدا ً

ساکت میماندند؛ از همینرو ،کنار رفنتشان از صحنۀ عمل یک امر طبیعی بود .سپس
مؤسسین جدید حرکتهای جدیدی را شکل دادند و هامن روند دوباره تکرار میشد تا
زمانیکه انرژی و شوق حرکتهای جدید نیز از بین میرفت .بدینترتیب ،این جریان
همچنان ادامه مییافت.
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ناکام ماندن این حرکتها یک امر طبیعی بود؛ چون این حرکتها باالی یک فکر
صحیح ،واضح و مشخص استوار نبودند و یک طریقۀ درست برای عملی ساخنت افکار
خود نداشتند .از جانب دیگر ،نداشنت اشخاص آگاه و رابطۀ صحیح بینشان نیز باعث
ناکام ماندن این حرکتها میگردید.
اما عدم صحت فکره و طریقۀ این حرکتها را میتوان به خوبی در اشتباه فلسفهای
که بر اساس آن استوار میباشند ،دریافت؛ به فرض اینکه دارای فلسفهای بوده باشند.
بعضی از این حرکتها اسالمی و برخی دیگرشان حرکتهای نژادپرستانه بودند .پیروان
حرکتهای اسالمی مردم را بهشکل عام و تعریفنشده بهاسالم دعوت میکردند و تالش
میمنودند تا اسالم را بهشکل دلخواه خود تفسیر منایند؛ بهگونهای که با اوضاع حاکم آن
زمان و یا هم قوانینیکه میخواستند از نظامهای دیگر برگیرند ،سازگار شود و از اسالم به
عنوان وسیله و توجیهی برای اینکه نظامهای غیراسالمی را اسالمی معرفی منایند ،استفاده
ِ
نژادپرست عرب بدون درنظرداشت اسالم و مسلامنان
میکردند .اما مسئولین حرکتهای
و بر پایۀ قومگرایی مبهم و نامعلوم ،همواره خواستار نهضت عربها بودند .آنان واژههای
نژادپرستانهیی مانند عزت ،کرامت ،عرب ،عربی ،استقالل و امثالهم را بدون اینکه از این
واژهها مفهوم واضح و روشنی داشته باشند ،که با حقیقت نهضت ارتباط داشته باشد ،بهکار
میبردند .از جانب دیگر ،نژادپرستهای ترک خواستار برپایی نهضت ملی ترکها بر
اساس قومپرستی بودند .نژادپرستهای عرب و ترک به هدایت استعامرگرانیکه همچنان
در تالش توجیه استقاللخواهی بالکان از دولت عثامنی (بهصفت دولت اسالمی) با
استفاده از نژادپرستی بودند ،حرکت میمنودند.

مجادالت لفظی طرفداران حرکتهای عرب ،اعم از اسالمی و نژادپرست در
روزنامهها و مجالت باال میگرفت .خالصه محوریکه این مجادالت بر آن میچرخید،

این بود که ثابت شود کدام یک از این حرکتها بر دیگری برتری داشته و مناسبتر
است :سازمان عرب و یا سازمان اسالمی؟
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مدت زیادی از این روند گذشت و تالشهای آنان بهجایی نرسید؛ زیرا هردو
حرکت ،یعنی سازمان عرب و سازمان اسالمی در اصل برنامۀ استعامری بودند تا اذهان را
نسبت بهدولت اسالمی منحرف منایند .این تالشها عالوه بر آنکه نتیجۀ مثبتی نداشتند،
دولت اسالمی را از ساحۀ دید و افکار نیز بدور ساختند.
در بسیاری از رسزمینهای اسالمی در کنار حرکتهای اسالمی و نژادپرستی،
حرکتهای وطنی نیز بهوجود آمدند .این حرکتها در عکسالعمل به حاکمیت کفار
استعامرگر بر بخشهایی از دولت اسالمی و نیز در اثر ظلم سیاسی و اقتصادییکه در
نتیجۀ تطبیق نظام رسمایهداری باالی مردم بهوجود آمده بود ،بپاخاستند .هرچند این
حرکتها واکنشی در برابر ستمگریها و رنجهایی بودکه متحمل شده بودند؛ اما باز هم
در برخی از آنها احساسات اسالمی همچنان غالب ماند و در برخی دیگر ،افکار خالص
قومی حاکمیت میمنود؛ آنهم از طریق حرکتهای ساختگیِ که استعامرگران بهوجود
آورده بودند.
رسانجام ،این ناحیۀ ملیگرایی باعث شد تا این حرکتها امت اسالمی را رسگرم
مبارزۀ بی ارزشی منایند؛ مبارزهای که عالوه بر جلوگیری از توجه به اندیشهای که امت را
بهنهضت میرساند ،ریشۀ کفار را نیز در رسزمینهای اسالمی مستحکمتر منود.
ما بدین باور هستیم که راهکار درست و حقیقی برای نهضت ،هامنا مبدأ(ایدیولوژی)
است که فکره و طریقه را باهم یکجا میسازد .این مبدأ هامنا اسالم میباشد؛ زیرا اسالم
عقیدهایست که از آن نظام صادر میشود ،متام امور مربوط بهدولت و امت را معالجه
منوده و بههمه مشکالت زندگی رسیدگی میمناید .با وجودیکه اسالم یک نظام جهانی
است؛ اما طریقۀ عمل به آن ،این نیست که از ابتداء بهشکل جهانی صورت گیرد؛ بلکه
باید بهگونۀ جهانی بدان فراخوانده شود و عرصۀ عمل به آن فقط یک و یا چند رسزمین
اسالمی قرار داده شود تا آنکه در آنجا مترکز پیدا کند و دولت اسالمی در آن تأسیس
گردد .این دولت بهشکل طبیعی رشد میمناید تا نخست متام رسزمینهای اسالمی را در
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برگیرد و بعدا ً دولت اسالمی آن را به سایر اطراف و اکناف جهان گسرتش میدهد؛ بهاین
اعتبار که گسرتش اسالم ،رسالت و مسئولیت دولت اسالمی و همچنین رسالت جهانی و
جاودان برشیت است.
متام جهان برای دعوت اسالمی مناسب است؛ مگر آغاز دعوت باید در رسزمینهای
اسالمی صورت گیرد؛ زیرا باشندگان این رسزمینها مسلامنان استند .رسزمینهای عربی را
باید برای آغاز دعوت اولویت داد؛ زیرا این رسزمینها عالوه برآنکه جزئی از رسزمینهای
اسالمی میباشند ،بهزبان عربی تکلم میکنند و زبان عربی یکی از عنارص مهم و اساسی
فرهنگ اسالمی است .عالوه بر آن ،الزم است تا نیروی زبان عربی را با نیروی اسالم
متحد ساخت؛ زیرا هردو توانمندی اثرگذاری ،گسرتش و انتشار را دارند .بنا ًء این یک

امر طبیعی است که اساس دولت اسالمی در مناطق عربی پایهگذاری شود؛ دولتیکه بعدها
متام رسزمینهای اسالمی را در بر خواهد گرفت .اگرچه دعوت باید حتامً از مناطق عربی
آغاز گردد؛ اما الزم است دعوت اسالمی بهسایر رسزمینهای اسالمی نیز انتشار یابد.
اینکه دعوت ،باید از مناطق عربی آغاز گردد ،بدین معنی نیست که در سایر
رسزمینهای اسالمی تا زمان تأسیس دولت اسالمی فعالیت صورت منیگیرد؛ بلکه
دعوت نخست در جهان عرب برای تأسیس دولت اسالمی فعال شده و در مرحلۀ بعدی
رسزمینهای مجاور -بدون در نظر گرفنت اینکه این رسزمینها عربیاند و یا غیر عربی-
شامل دعوت برایتأسیس دولت اسالمی خواهند گردید.
طوریکه قبالً ذکر شد ،فلسفۀ حقیقی برای نهضت مبدأ است که فکره و طریقه را
باهم یکجا میسازد و هر تشکُّل حزبی که هدف جدی آن نهضت باشد ،باید هردو
(فکره و طریقه) را بهخوبی بشناسد.
پس از آنکه مفهوم مبدأ واضح گردید ،به سادگی میتوان یک حزب را مبنی بر این
مبدأ تشکیل داد .بنا ًء بعد از توضیحات مفصل و دقیق در خصوص مبدأ ،طبیعیست،

هر حزبیکه بر اساس این باور استوار باشد ،یک حزب مؤثر ،اساسی و روبهرشد بوده،
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قابلیت این را دارد که جامعه آن را قبول و از آن حامیت مناید و یکجا با حزب ،بار
سنگین مسئولیت را بردارد؛ زیرا این حزب فکره را درک منوده ،طریقۀ عملی منودن این
فکره را میداند و از اساس امر ،به خوبی آگاه است.
اما تنها دانسنت چگونگیِ تشکیل حزبی منجر به نهضت صحیح منیشود؛ بل باید
اشخاصیکه اعضای حزب هستند ،خود نیکوکار بوده و رابطۀشان رابطۀ صحیح و سودمند
باشد .مناسب بودن یک شخص برای کسب عضویت حزب با توجه بهطریقۀ ارتباطی در
کتله تعیین میگردد؛ زیرا طریقۀ ارتباط بین افراد یک حزب مبدئی ،بر عقیده و پختگی
فرهنگ حزبی استوار است .بنا ًء تشخیص شایستگی افراد برای پیوسنت بهحزب بهشکل
طبیعی پس از ذوب شدنشان در حزب و با توجه به سهمگیری آنان در تفاعل و دعوت

صورت میگیرد .پس آنچه شایستگی پیوسنت بهحزب را تعیین میکند ،هامنا چگونگی
ارتباط است نه هیأت حزب؛ زیرا رابطه میان افراد یک حزب هامنا عقیده و فرهنگ حزبی
میباشد که از این عقیده رسچشمه گرفته است.
هرگاه ما تشکیالت حرکتهایی را که در قرن نزدهم بهوجود آمدند ،ارزیابی مناییم،
درخواهیم یافت که علت ناکامی آنها طریقۀ غلط تشکیل حزبی بوده است؛ زیرا آنان
فکره ،طریقه و ماهیت فعالیت حزبی را درست درک نکرده بودند؛ بلکه رصف بهشکل
انجمن و یا اساسی بهنام حزب گردهم جمع شده بودند .دلیل آن این بود :مسلامنان پیش
از جنگ جهانی اول احساس میمنودند که دولت اسالمی عمالً وجود دارد .این دولت با
وجود ناتوانیها ،کاستیها و اختالف نظریکه در بارهاش وجود داشت ،مرکز اتجاه فکری
و دید بود .پس عربها بدین باور بودند که این دولت حقوقشان را مراعات منیکند
و بر آنان حکومت میراند؛ اما آنان با متام نیرو عقالً و قلباً در صدد اصالح آن بودند؛
زیرا آنان هنوز هم دولت اسالمی را دولت خود میدانستند .اما اینکه ایشان نهضت و راه
رسیدن بهآن را بهصورت درست منیدانستند ،قادر بهتشکیل یک حزب صحیح نشدند.
میتوان ادعا منود که اکرثیت مسلامنان در آن زمان در چنین وضع برس میبردند.
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اما فرهنگ بیگانگان در این عرص وارد رسزمینهای اسالمی شد و در نتیجۀ آن
استعامرگران توانستند تعدادی از مسلامنان را در داخل دولت برای تشکیل حرکتهای
جداییخواه و استقاللطلب تشویق منایند .استعامرگران بهگونۀ خاص توانستند یک
تعداد از عربها را فریب داده و برای تشکیل دادن یک حرکت آزادیخواه علیه دولت
عثامنی ،زیر نام استقالل عرب از دولت عثامنی ،در پاریس گردهم جمع منایند .فرهنگ
و افکار بیگانه یکجا با احساسات وطن و ملیتپرستیِکه توسط استعامرگران کافر
آموزانده شده بود ،قویترین وسیلهای بود که عربها را باهم متحد ساخت .رابطۀ عقلی
و احساساتیِشان باهم یکجا شده و فقط یک منطقکه عبارت از استقالل قوم عرب بود،
آنان را در کنار هم جمع منود؛ زیرا دولت عثامنی در برابر منافع آنها بیاعتنایی میکرد،
بر آنان ظلم میمنود و حقوقشان را نادیده میگرفت .این هدف واحد ،انگیزۀ واحدی
برای تشکیل دادن احزاب دروغینی شد که در نتیجه منجر بهشورش عربها و گسرتش
نفوذ کفار و استعامرگران در رسزمین مسلامنان ،بهخصوص بالد عرب گردید .وظایف
این احزاب در اینجا بهپایان رسید و سپس استعامرگران دستآورد تالشهای آنان را
در بعضی از رسزمینهای اسالمی با گامشنتشان بهصفت فرمانروایان دستنشاندۀ خود،
بینشان تقسیم منودند و این مرحلۀ حیات امت با چنین نتایج دردناک،که تا هنوز از آن
رنج میبرد ،بهپایان رسید.
اما بعد از نابود کردن دولت اسالمی ،استعامرگران حاکمیت رسزمینهای مسلامنان
را در دست گرفتند؛ بهگونهای که مستقیامً بر رسزمینهای عربی حکمروایی منوده و
نفوذ خود را به سایر رسزمینهای اسالمی گسرتش دادند .بهاین ترتیب ،استعامرگران
رسزمینهای عربی را اشغال منوده و با روشها و اسباب پنهانی مکارانه و خبیثشان،
که مهمترین آنها پول ،نوکران دستنشانده و فرهنگ استعامرگری بود ،پایگاه خود را
مستحکم منودند.
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فرهنگ بیگانگان بزرگترین تأثیر را در مترکز افکاری کفر و استعامرگر ،عدم
نهضت امت و ناکامی حرکتهای کتلوی ،اعم از انجمنها و احزاب داشت؛ زیرا
فرهنگ ،بزرگترین اثرگزاری را در فکر انسان دارد و فکر است که زندگی انسان را جهت
میبخشد .استعامر برنامههای تعلیمی و فرهنگی را بر اساس فلسفۀ ثابت و استوار بنا منود
که هامنا دیدگاهشان در مورد زندگی دنیا ،یعنی جدایی ماده از روح و دین از دولت
میباشد .آنان شخصیت خود را یگانه مرجع و اساس ثقافت ما ساختند.
استعامرگران حضارت (فرهنگ) ،مفاهیم ،داشتههای رسزمین ،تاریخ و طریقۀ
زندگی خود را منحیث مصدر اصلی فکر ما قرار دادند .آنان بهاین اکتفا نکردند؛ بل چهرۀ
اصلی استعامریشان را که دور از حقایق و مفاهیم ما بود ،با روشهای خبیثشان مخفی
منودند و خود را بهصفت الگوی ما پیشکش کردند که باید از آنان تقلید میکردیم
و خود را چنان قوی نشان میدادند که جرئت مخالفت از اوامرشان را نداشته باشیم و
رسپیچی نتوانیم .بعدا ً آنان داخل جزئیات برنامۀ تعلیمی گردیدند تا از منهج عامشان
جزئیترین تفاوتی نداشته باشد.
در نتیجه بر اساس فرهنگ فاسدی تربیت یافتیم؛ فرهنگیکه به ما یاد میدهد

دیگران چگونه فکر میکنند و خودمان را از چگونه فکر کردن در ناتوانی طبیعی قرار
میدهد؛ زیرا فکر ما نه با محیطزیست ،شخصیت و تاریخمان در پیوند است و نه هم

از مبدأ مان نشأت میگیرد .از همینرو ،بهصفت فرهنگیان ،از مردم خود بیگانه شدیم و
از محیط و نیازهای آن بدور ماندیم .در نتیجه احساسات فرهنگیان از افکار و عقلشان
جدا شد و طبیعتاً از امت و احساسات آن نیز فاصله گرفتند .طبعاً اینگونه فکر منیتواند
منجر بهدرک اوضاع حاکم در رسزمینها و نیازمندیهای امت و همچنین فهم چگونگی
نهضت گردد؛ زیرا چنین فکری اگر خالی از احساس نباشد ،قطعاً جدا از احساس است.
از همه مهمتر ،چنین فکری ،فکر بیگانه است که آن را فردی با احساس اسالمی حمل
میمناید؛ طبعاً اینگونه افکار منیتوانند ما را بهتکتل درستیکه بر فهم صحیح استوار
باشد ،رهنامئی کنند.
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اثر ثقافت بیگانگان رصف به روشنفکران منحرص مناند؛ بلکه در مجموع افکار
جامعه را از احساسات آن جدا ساخت که نتیجۀ آن مبهمتر شدن مشکالت جامعه بود.
بنابر این ،مشکالت ایجاد شده در برابر نهضت امت بهاساس حرکت صحیح نیز نسبت
بهقبل از جنگ جهانی اول زیادتر شد؛ چون در آن زمان مشکل امت و حزب رصف
ترقی دادن جامعه از حالت انحطاط بود .اما امروزه مشکل در ایجاد هامهنگی بین افکار و
احساسات روشنفکران و ایجاد هامهنگی میان افراد -بهصورت کل بین افکار و احساسات
و بهخصوص بین روشنفکران و جامعه -میباشد؛ زیرا این روشنفکران فریفتۀ افکار دور
از احساسات بیگانگان شدند؛ بهگونهای که جامعۀ خود را به چشمحقارت میدیدند،
از آن فاصله گرفته و با آن مقابله میمنودند .این فریفتگی باعث میشد تا با بیگانگان
استعامرگر انس گرفته ،به آنان ادای احرتام منایند و خود را به آنان نزدیکتر منایند .بدین
لحاظ ،به چنین روشنفکران غیرممکن بود که یک تص ُّور درست از اوضاع مملکت خود
داشته باشند؛ زیرا آنها بدون اینکه حقیقت اوضاع را درک کرده باشند ،از بیگانگان

تقلید میمنودند و تحلیل بیگانگان در مورد اوضاع مملکت را معیار فهمشان از این
اوضاع قرار میدادند .هرگاه روشنفکرانِ تحصیلکرده در بارۀ ترقی صحبت میکردند،
هدفشان ترقی امت نبود؛ بلکه رصف تقلید کورکورانۀ بیگانگان بود؛ زیرا احساسات این
روشنفکران توسط مبدأ آنها تحریک نگردیده بود؛ بلکه توسط انگیزههای مانند وطن
و شعب (قوم) ،که انگیزههای نادرست (باطل) اند ،تحریک شده بود .در نتیجه حتی اگر
آنان بهانگیزۀ وطنپرستی خود شورش کنند ،آن را بهشکل صحیح انجام منیدهند و خود
را کامالً فدای مردم خویش منیسازند؛ زیرا اوضاع ماحول خود را عقالً صحیح درک
نکردهاند و احتیاجات مردم را عقالً احساس نکردهاند .فرض کنیم ،آنان به هیجان آمده و
خواستار نهضت شدهاند ،در حقیقت این هیجان زادۀ برخوردیست که با منافع خصوصی
آنها رخ داده است و یا هم از جملۀ هیجانهای تقلیدی ملتها بهشامر میرود .بنابر این،
چنین هیجانی خیلی زود از میان میرود ،بهخصوص زمانیکه این تقابل با اشغال منودن
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وظیفهای یا رضایت خاطر بهپایان برسد ،یا با خودخواهی و منفعتطلبی مواجه گردد و یا
هم آزار و اذیت به آنان (متصدیان این نوع حرکتها) برسد.
یک تشکیل صحیح منیتواند از چنین افراد ساخته شود؛ مگر اینکه بین افکار و
احساسات ایشان هامهنگی صورت گیرد؛ بهشکلیکه آنان با یک ثقافت مبدئی(ثقافت
اسالمی) تثقیف شوند .معالجۀ این شاگرد توسط ثقافت اسالمی بهرشطی صورت میگیرد
که عقل او باید جدیدا ً شکل داده شود .بعد از ایجاد هامهنگی در فرد ،وظیفۀ ما ایجاد
هامهنگی بین فرد و جامعه میباشد .هرگاه تأثیر ثقافت بیگانگان منیبود ،مشکالت ما
برای نهضت امت نسبت به فعالً خیلی کمتر میبود.
از همینرو ،امکان ندارد ساختار صحیح حزبی با توسل بهثقافت بیگانگان در جامعه
قدعلم کند؛ همچنان امکان ندارد با اینگونه ثقافت ،اساس چنین تشکیل را گذاشت.
استعامرگران رصف بهعملی کردن ثقافت خود اکتفاء نکردند؛ بلکه آنان جو (فضای)
اسالمی را با افکار و آرای سیاسی و فلسفی خود مسموم ساختند .در نتیجه نظر صحیح
مسلامنان فاسد و افکارشان در متام ابعاد زندگی نامنظم شد ،و این سبب مفقود شدن
اتجاه (مترکز) فکری آنان شد .استعامرگران ،هر قدمِ آگاهانۀ مسلامنان را بهطرف یک
حرکت متزلزل و متناقض سوق میدادند ،که آن را میتوان بهحرکت حیوانیکه در حال
جان دادن است ،تشبیه منود؛ چنانکه نهایتاً در خموشی ،ناامیدی و رسانجام در تسلیمی
کامل از بین برود .بههمین خاطر این حرکتها فلج گردیده و در رکود ،ناامیدی و شکست
انتها یافتند .بهاین طریق ،بیگانگان از موقع استفاده منوده ،شخصیت کفری خود را در
مرکز دایرۀ ثقافت قرار دادند و در موضوعات سیاسی نیز اداره را بدست خود گرفتند.
حواس سیاستمداران و متخصصین سیاسی را به کمکخواسنت از بیگانگان و اعتامد بر
آنها متمرکز ساختند .بههمین دلیل ،اکرث حرکتها ،غیرشعوری در صدد کمک خواسنت
از بیگانگان شدند؛ اما متوجه این نشدند که خواسنت چنین کمک از بیگانگان و ترویج
این مفکوره -که بدون کمک آنها انجام هیچکاری ممکن نیست و هر نوعیکه باشد ،باید
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از آنها کمک گرفت -در واقع تزریق منودن زهر بیگانگان در افکار امت و یک خیانت
برای امت اسالمی است؛ اگر چه نیت نیک هم داشته باشند .آنها ندانستند که پیوند دادن
رسنوشت ما به غیرخودمان (به ملل دیگر) انتحار سیاسی است .بهاین لحاظ ،هر حرکتیکه
افکارش بهسبب اعتامد بهبیگانگان مسموم شده باشد ،منیتواند موفق شود.
عالوه بر آن ،استعامرگران جامعه را با افکار وطنپرستی ،ملیتپرستی ،سوسیالستی
و منطقوی مسموم منودند و این مفاهیم را در محور تالشهای آنی برای نهضت قرار
دادند؛ همچنان جامعه را با افکاری مانند "تأسیس دولت اسالمی و وحدت بالد اسالمی
ناممکن میباشد" بیشتر مسموم ساختند .در حالیکه با وجود اختالفات مدنی ،نژادی و
لسانی ،وحدت مسلامنان یک امر طبیعی است؛ زیرا مسلامنان توسط عقیدۀ اسالمی -که
نظام اسالم از آن رسچشمه میگیرد -باهم پیوند خوردهاند .همچنان استعامر جامعۀ ما را با
افکار غلط سیاسی؛ مانند این گفتهها که" :خذ و طالب (بگیر و طلب کن) ،االمة مصدر
سلطان (مردم مصدر قدرتها میباشند) ،السیادة للشعب (حاکمیت از آن مردم است)،
الدین لله والوطن للجمیع(دین مربوط الله است و وطن مربوط همه) ،توحدنا اآلالم و
اآلمال (ما را غمها و آرزوها باهم یکجا ساخته است) ،الوطن فوق الجمیع (وطن باالتر
از همه) ،العزة للوطن (با عزت باد وطن)" وغیره مسموم ساختند .همینطور ،جامعه را
با نظریات واقعگرایی عقب افتادهای مثل" :إننا نأخذ نظامنا من واقعنا (ما نظام خود را از
واقعیت خود میگیریم) ،الرضا باألمر الواقع (رضایت با رشایط فعلی) ،یجب أن نکون
واقعیین (ما باید واقعبین باشیم)" و امثال اینگونه الفاظ مسموم ساختند.
در نتیجۀ این مسمومیت ،جامعۀ رسزمینهای اسالمی؛ از جمله رسزمینهای عربی
چنان شدند که در آنها هیچ حرکت صحیحی ایجاد نگردد .بنا ًء ناکام ماندن حرکتهاییکه

رصف بر اساس نام حزبی جمع شدند ،یک امر عجیب نبود؛ زیرا این حرکتها بر اساس
فکر عمیقیکه آنها را بهشکل صحیح و آمادگیِ درست ساختارحزبی رهنامیی کند،
استوار نبودند و حتی بدون اساسات فکری بودند .احزابیکه در عامل اسالمی بهخصوص
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در عامل عربی قیام منوده بودند ،یک پیک ِر از هم جدا بودند که این نیز یک امر طبیعی
میباشد؛ زیرا بر یک مبدأ استوار نبودند .هرگاه ما این احزاب را بهدقت مالحظه مناییم،
متوجه میشویم که قیام منودن بعضی از ایشان رصف یک عکسالعمل در برابر بعضی از
حوادث ناگهانیِ بود که موجودیت احزاب را تقاضا میکرد که با رفنت حاالت و حوادث،
این احزاب همچنان از صحنۀ عمل مفقود میشدند یا هم ضعیف شده و آهستهآهسته
از بین میرفتند .بعضی دیگری از این احزاب بر اساس رفاقتهای شخصی افراد تشکیل
شده بودند .از اینکه اساس چنین تشکیالت رفاقت بود ،هرگاه اعضای این احزاب با
مسائل شخصی خودشان مشغول میشدند ،این حرکتها نیز از فعالیت باز میماندند .عدۀ
دیگری هم بر اساس مصالح شخصیِ کوتاهمدت و امثال آن استوار بودند.
با توجه بدانچه گفته آمدیم ،افرادیکه بر چنین اساسی و در چنین فضاء و جوامعی
گردهم جمع گردیده و کتلههایی را تشکیل دادند ،در میانشان رابطۀ حزبی و مبدئی
وجود نداشت .نهتنها وجود چنین حرکتها خیری را برای امت در قبال نداشت؛ بلکه
بهرضر امت نیز متام میگردیدند .بر عالوه ،موجودیت اینچنین حرکتها مانع قیام حزب
صحیح گردیده یا از آن جلوگیری میمنود و یا هم آن را به تعویق میانداخت؛ زیرا تخم
ناامیدی و شک را در دلهای عامه کاشته و مردم را وامیداشتند تا به هر حرکتی به دیدۀ
شک بنگرند؛ هرچند حرکت صحیحی هم باشد .در بین انسانها تخم عقدههای شخصی
و نزاعهای فامیلی را کاشته و با روشهای نادرستشان تذبذب و گردش در محور منافع
خود را به دیگران تعلیم دادند .به عبارت دیگر ،آنان طبیعت پاک عامه را فاسد ساخته و
کار حرکتهای صحیحی راکه باید از میان مردم بهشکل طبیعی بپا خیزند ،نیز سنگینتر
و مشکلتر منودند.
در کنار حرکتهای اسالمی ،نژادی و وطنپرستی ،حرکتهای کمونیستی قدعلم
منودند که بر اساس تیوری مادیت استوار بودند .این حرکتها تابع حرکت کمونیستی
اتحاد جامهیر شوروی بودند و از طرف آنان توجیه میشدند .طریقۀ آنان تخریب و
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ویرانی بود ،هدفشان بهعالوه گسرتش دادن نظام کمونیستی در رسزمینهای دیگر،
متالشی منودن نظام استعامری غربی به نفع نظام بالک رشقی بود .مسئولین این احزاب
منحیث مزدوران نظام بالک رشقی ایفای وظیفه میمنودند .این حرکتها نهجوابی برای
حل مشکالت امت داشتند و نه از خود تأثیر مثبتی بهجا گذاشتند .ناکامی ایشان هم یک
امر طبیعی بود؛ چون افکارشان خالف فطرت انسانی و متناقض با عقیدۀ اسالمی بود.
این حرکتها برای رسیدن به اهداف خویش از احساسات وطنپرستیِ عامه بهرهبرداری
میمنودند و نهتنها مشکلی را حل منیکردند؛ بل وجودشان خود مشکل دیگری بر سایر
مشکالت امت بود.
تشکیالت دیگری بر اساس انجمنها عرض وجود منودند .این انجمنها،
انجمنهای ملی و منطقوی بودند که هدفشان فعالیتهای خیریه بود؛ بنا ًء رشوع به
ساخنت مدرسهها ،شفاخانهها و رسپناهها (منازل مسکونی) منودند و در پیشبرد کارهای
نیک و خیریه نیز همکاری میمنودند .این انجمنها بیشتر رنگ فرقهگرایی داشتند.
استعامر ،این انجمنها را در این فعالیتها تشویق منود تا دستآورد فعالیتهای
خیریۀشان برای مردم معلوم شود .اکرثیت این انجمنها ،انجمنهای فرهنگی و خیریه
بودند و انجمنهای سیاسی به ندرت در بینشان دیده میشد.
هرگاه دستآوردهای این انجمنها به دقت بررسی گردد ،معلوم خواهد شد که آنان
هیچ دستآوردی برای امت نداشتند که به نفعاش باشد و یا بتواند امت را در روند نهضت
یاری رساند .اگرچه رضر این انجمنها آشکار نیست ،چنانچه تنها کسانیکه به دقت این
مسئله را مطالعه منایند و دربارۀ آن عمیق فکر کنند ،آن را دریافت کرده میتوانند .رصف
نظر از منفعت جزئی ،وجود این انجمنها خود رضبۀ محکمی بر پیکر امت اسالم بهشامر
میرود.
امت اسالمی در مجموع بخاطر موجودیت بعضی از افکار اسالمی ،تطبیق بعضی
از احکام رشعی و غلبۀ احساسات اسالمی ،استعداد نهضت را دارد .در عین حال ،امت
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دارای عاطفۀ خیر میباشد و میل طبیعی به تشکیل حزبی دارد؛ زیرا روحیۀ اسالمی روحیۀ
اجتامعی است .بنا ًء اگر امت اسالم به حال خودش گذاشته شود ،این احساساش –بهگونۀ
منطقی -تبدیل به فکر میگردد و این فکر عملی را بار میآورد که امت را به نهضت

میرساند .اما وجود این انجمنها مانع این روند قرار گرفت؛ زیرا آنها با فعالیتهای
جزئیِ خویش -که هامنا تشکیل انجمنها میباشد -احساس مشتعل امت را کاهش داده
و مسیرش را دگرگون میمنودند .بهاین ترتیب ،هرگاه هر عضوی از اعضای این انجمنها
متوجه نتیجۀ زحامت خود؛ مانند اعامر یک مکتب ،بنای شفاخانه و یا سهمگیری در
فعالیتهای خیریه میشود ،احساس آرامش و رضایت خاطر منوده و به این فعالیتهایش
قناعت میمناید .اما اگر این نوع انجمنها وجود منیداشتند ،روحیۀ اجتامعی اسالم او
را بهسوی تشکُّل صحیح که هامنا تشکُّل حزبی میباشد ،سوق میداد؛ تشکُّلیکه نهضت
درست و صحیح را بهبار میآورد.
عالوه بر انجمنهای فرهنگی و خیریه ،انجمنهای اخالقی نیز ایجاد شدند که تالش
میمنودند امت را از طریق تبلیغ و ارشاد ،برپایی کنفرانسها و پخش نرشیات به نهضت
برسانند؛ به این باور که گویا اخالق اساس نهضت را تشکیل میدهد.
باوجود مصارف هنگفت و تالشهای زیاد در این عرصهها بازهم این انجمنها
دستآورد مهمی نداشتند .خطابههای تکراری ،کلیشهای و سخنان خستهکن شان
احساسات امت را مشغول ساخته بود .تشکیل این حرکتها مبتنی بر فهم نادرستی
بود که آنان از این آیت قرآنکریم داشتند که الله متعال خطاب به حرضت محمد
صلیاللهعلیهوسلم فرموده است:
یم﴾ [قلم]4 :
﴿ َو اِنَّکَ لَ َعلی ُخل ٍُق َع ِظ ٍ

ترجمه :و تو اخالق عظیم و برجستهای داری!
در حالیکه این توصیف شخصی رسول الله صلیاللهعلیهوسلم میباشد؛ نهبیان
وصف جامعه بهصورت کل.
13

تکتل
از حدیث رسول الله صلیاللهعلیهوسلم که میفرماید:
امم َمکَار ِِم األخالَق»
«اِنَّ اللهَ بَ َعث ِني لِ َت ِ

ترجمه :بهیقین الله سبحانه وتعالی مرا بخاطر کامل ساخنت معیارهای اخالقی
مبعوث منوده است!

همچنین این قول پیامرب صلیاللهعلیهوسلم که فرمود:
«إمنا بعثت الُمتم مکارم االخالق»

ترجمه :بدون شک من برای کامل منودن ارزشهای اخالقی مبعوث گردیدهام.

معلوم میشودکه این دو حدیث و امثال آن مربوط بهمشخصات فرد میگردد؛ نه

جامعه .همچنان این گروهها تحت تأثیر غلطفهمی این شاعر قرار گرفتهاند که گفتهاست:
و امنا األمم االخالق ما بقیت       فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا

یعنی :این تنها اخالق است که امتها را نگهمیدارد؛ هرگاه اخالقشان از بین
برود ،خود آنان نیز از بین میروند.
در حالیکه این اخالق نیست که کیان امتها را حفظ میکند؛ بل عقایدیست
که آنان پذیرفتهاند ،افکاریست که آن را حمل میکنند و نظامیست که آن را تطبیق
میمنایند.
همچنین اساس تشکُّل این انجمنها ،برداشت نادرستی بود که آنان از معنی جامعه
داشتند .آنان فکر میکردند که جامعه متشکُّل از افراد است و بس .در حالیکه جامعه
یک کل است و اجزای آن عبارت است از :انسانها ،افکار ،احساسات و نظامها .نهتنها
فساد انسانها؛ بل فساد جامعه نیز برخاسته از فساد افکار ،احساسات و نظامهای آن است.
هامنگونه اصالح جامعه نیز وابسته به اصالح افکار ،احساسات و نظامهای آن است.
همینگونه تشکُّل این انجمنها به مفکورهای بر میگردد که در اذهان اصالحطلبان
و علامی اخالق متمرکز گردیده بود؛ مفکورهای که بر اساس آن گویا این فرد است که
جامعت را به انحراف و ویرانی میکشاند و این اخالق فرد است که وی را استوار نگهداشته
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و یا منحرف میسازد .بنا ًء اخالق استوار و نیکو ،فرد را استوار ،پابرجا ،با نشاط ،مثمر،

نیک و نیکوکار میمناید .در مقابل ،اخالق بد ،انسان را ضعیف ،سست ،بیمثر ،بدور
از خیر و چنان میسازد که جز به اشباع شهوات و ارضای خودخواهی خود بههیچچیزی
دیگری منیاندیشد .بنابر این ،دیدگاه این انجمنها بر این استوار بود که اصالح جمع تنها
از طریق اصالح فرد میرس است؛ از اینرو اصالح جامعه را از طریق منهج اخالقی آغاز
منوده و جهت نهضت امت بهاخالق متوسل گردیدند.
علیرغم ناکامی متام حرکتهای اصالحی ،که بر اساس قاعدۀ اخالقی بپا خاستهاند،
هنوزهم اکرث مردم به این قاعدۀ اخالقی اعتامد دارند و انجمنهای اصالحی را بر اساس
همین قاعده ایجاد میمنایند .هرچند فرد جزء جامعه بوده؛ اما اسباب و روشهای تغییر
دادن جامعه نسبت به تغییر دادن فرد متفاوت است؛ زیرا فساد جامعه از فساد احساسات
عمومی ،فساد فضای فکری ،فساد روحی و همچنان مفاهیم نادرستیکه در جامعه است،
رسچشمه میگیرد .به عبارت دیگر ،همۀ این فسادها در "عرف عام" بهوجود میآید و
منیتوان جامعه را اصالح کرد؛ مگر اینکه عرف عام را اصالح منود .به تعبیر بهرت :جامعه
را منیتوان اصالح کرد؛ مگر اینکه احساسات همگانی را اصالح منود ،فضای روحی
سامل و زمینههای فکریِ پیوسته با ناحیۀ روحی را بهوجود آورد و نظام را توسط دولت
تطبیق منود.
تحقق این آرمان نیز ممکن نخواهد بود؛ مگر اینکه فضای اسالمی ایجاد گردد و
ِ
اکرثیت مردم در خصوص اشیاء اصالح گردد .اینگونه است که جامعه
مفاهیم نادرست
اصالح شده و فرد نیز در پیوند بهآن اصالح خواهد شد .اصالح جامعه نه از طریق تکتل بر
اساس انجمن ممکن است و نههم از طریق قرار دادن اخالق ،تبلیغ و ارشاد به صفت اساس
و پایۀ تکتل و تشکیل حزبی.
بدین لحاظ ،متام تکتلهاییکه بر اساس انجمنها تشکیل شده و از این طریق
در تالش نهضت و اصالح جامعه بودند ،پا بهناکامی گذاشتند .از همینجاست؛ متام
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تکتلهاییکه بر اساس نام حزبی و نه با اساس مبدأ بهمیان آمده بودند ،بهناکامی انجامیدند؛
زیرا نه دارای فهم درست بودند و نه روابط صحیح میان افرادشان وجود داشت.
ناکامی متام این تکتلها از ناحیۀ افرادشان نیز فراهم میگردید؛ زیرا آنها به عالوۀ
اینکه بر اساس نظم کتلوی صحیح استوار نبودند (تکتل منظم بر اساس فکره و طریقه
نداشتند) و طریقۀ نادرستی را در تکتلشان به پیش میبردند .در عین حال ،تکتلهای
شان به اساس شایستگی ذاتی افراد نیز استوار نبودند؛ بلکه معیار در انتخاب و جلب و
جذب اعضاء در نزدشان ،منزلت اجتامعی و امکان وجود منافع زودگذر فرد برای حزب
یا انجمن میبود.
بدینترتیب ،هر عضو جدید بر اساس داشنت موقف واالیی در بین قومش ،داشنت
رسمایۀ بیشتر ،برخوردار بودن از حامیت دیگران ،پزشک بودن ،دارای منزلت و نفوذ
بودن برگزیده میشد؛ بدون در نظر گرفنت اینکه آیا این فرد اهلیت این کتله را دارد و
یا خیر؟ از اینرو ،پراگندگی و روحیۀ طبقاتی در میان اعضای این گروهها گسرتش یافته
بود و احساس پوشیدهای در میان اعضای حزب و یا انجمن وجود داشت؛ مبنی بر اینکه
گویا آنان از سایر مردم برتری دارند؛ برترییکه نهتنها بهخاطر رسمایه و موقف اجتامعیِ
که داشتند؛ بل به دلیل اینکه عضو این حزب و یا انجمن نیز بودند .بنابر این ،هیچنوع
تفاعلی و یا نزدیکی بین آنان و ملت صورت منیگرفت .در نتیجه وجود این انجمن و یا
حزب خود بالی دیگری بود که دامنگیر جامعه شده و گره نوینی را بر سایر گرههاییکه
جامعه را تحت فشار قرار داده بودند ،میافزود.
بنا ًء پس از مطالعه ،تفکر و بازنگری دقیق میتوان ادعا منود که در خالل قرن گذشته

در هیچ یک از رسزمینهای اسالمی هیچگونه تکتل ساملی بهوجود نیامده که منجر به
نهضت امت گردد .متام تکتلهاییکه تاکنون تشکیل شده ،ناکام گردیدهاند؛ زیرا همه بر
اساس نادرست استوار بودهاند؛ در حالیکه نهضت امت وابسته به تکتل و تشکیل درست
حزبی است .پس این تکتل و تشکیل درست حزبی چیست که امت را به نهضت نایل
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میمناید؟ پاسخ این پرسش هامن چیزی است که ما بدان نیاز داریم و اینک به بیان آن
میپردازیم:
جایز نیست تا تکتل صحیحیکه امت را به نهضت برساند ،بر اساس انجمن استوار
باشد؛ انجمنیکه نظام گروهیاش آن را وامیدارد تا بهانجام یک سلسله اعامل ،بیان برخی
اقوال یا تنها اعامل و یا هم تنها اقوال بپردازد .جایز نیست بهتشکیل چنین تکتلی در میان
امتیکه دنبال نهضت است ،تشویق منود و همچنین جایز نیست که این تکتل بر اساس
حزبهای بدون مبدأ باشد؛ مانند تکتلهاییکه پس از جنگ جهانی اول تاکنون در جهان
اسالم تشکیل شدهاند.
یگانه تکتل صحیح آن حزبی است که بر مبدأ اسالمی بنا شده باشد .در این تکتل،
فکره به مثابۀ روح هستۀ مرکزی و رمز زندگیِ پیکر حزب میباشد .نخستین سلول چنین
تکتلی را یک شخص تشکیل میدهد؛ بهگونهای که فکره و همچنین طریقهای که از نوع
خود فکره (از مبدئیکه فکره از آن رسچشمه گرفته است) در وی تجسد میمناید تا اینکه
وی در پاکی و صفایی فردی بهسان همین فکره و در وضاحت و پایداری انسانی بهسان
هامن طریقه باشد.
با بهوجود آمدن این سه عنرص :فکرۀ عمیق ،طریقۀ واضح و آشکار و فرد پاک و
استوار ،نخستین سلول تکتل صحیح بهوجود میآید .بهزودی این سلول بهسلولهای
دیگر تکرث میمناید و بدینترتیب ،اولین حلقۀ حزب (رهربی حزب) تشکیل میگردد.
هرگاه حلقۀ اول تشکیل یافت ،اساس کتلۀ حزب پدیدار میشود؛ زیرا دیری
منیگذرد که اولین حلقه بهکتله تبدیل میگردد؛ آنگاه کتله رضورت بهرابطۀ حزبی دارد تا
افرادی را که فکره و طریقه را پذیرفتهاند ،با همدیگر ربط بدهد .این رابطۀ حزبی عبارت
از عقیده میباشد که از آن فلسفۀ حزبی و ثقافت حزب -که مفاهیم آن حزب را صورت
ویژه میبخشد -رسچشمه گرفته است.
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بعد از تشکیل شدن کتلۀ حزبی ،کتله داخل مسیر اصلی زندگی میگردد .در جریان
این روند حزب با حاالت مختلف روبهرو میگردد ،با موانع مواجه میشود ،گاه در برابر
طوفانهای سخت روزگار قرار میگیرد و گاه طوفانهای آرام و بیدرد رس؛ گاه فضا بر
وفق مرادش میباشد و گاهی هم در برابرش قرار میگیرد .پس اگر کتله توانست در برابر
این تحوالت و جریانهای مختلف پایداری منوده و استوار مباند ،در حقیقت توانسته
که فکرهاش را آشکار مناید و طریقهاش را بیان دارد؛ افرادش را آبدیده کند و رابطهاش
را تقویت مناید؛ گام عملی را در راه دعوت و فعالیتها بردارد و از حالت کتلۀ حزبی به
یک حزب مبدئی -که امت را بهسوی نهضت صحیح میرساند -حرکت کند .این هامن
تکتل صحیح است که اساس و گوهر موجودیت آن فکره میباشد؛ زیرا فکره اساس
زندگی است.
اما این تکتل حزبی مبدئی چگونه میتواند در میان امتیکه در تالش نهضت است،
بهشکل طبیعی پدیدار گردد؟ توضیحات در این خصوص قرار ذیل اند:
امت یک جسم واحد است که از هم جدا بوده منیتواند و در ترکیب کلیاش
شباهت کاملی بهانسان دارد .هرگاه شخصی به مرضی مبتال گردد ،سپس از آن مرض شفا
یابد و زندگی دوباره در وجودش به دمیدن آغاز مناید ،در حقیقت این زندگی مجدد
در متام وجودش بهصفت یک کل میدمد .بههمین ترتیب ،یک امت منحط نیز مریض
محسوب میگردد و هرگاه زندگی مجدد در آن رشوع به دمیدن کند ،در رسارس وجودش
بهصفت مجموعۀ برشی واحد و یکپارچه و به اعتبار یک کل میدمد .زندگی امت
هامنا فکرهایست که طریقهای از جنس خودش آن را همراهی کند تا بهوسیلۀ آن ،طریقه
تطبیق گردد؛ رسانجام از ترکیب هردوی آن (فکره و طریقه) چیزی بهنام مبدأ بهوجود آید.
تنها وجود مبدأ برای دمیدن زندگی امت کافی نیست؛ بلکه زندگی امت وابسته به
هدایتپذیری آن از این مبدأ و تطبیق آن در زندگی عملیاش میباشد .چنانچه شاید
مبدأ در میراث قانونگذاری ،فرهنگی و تاریخی امت وجود داشته باشد؛ اما امت از آن
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بیخرب باشد و یا از وجود فکره یا طریقه و یا هم ارتباط آن دو باهم بیخرب باشد؛ در چنین
حالتی هیچگاه وجود محض فکره و طریقه منجر به نهضت منیگردد.
معموالً تحرک زمانی در امت پدیدار میگردد که تکانهای شدیدی در جامعه اتفاق
افتد و احساس مشرتکی را بهوجود آورد .این احساس مشرتک منجر به عملیۀ فکری
میگردد که این عملیۀ فکری یکسلسله قضایایی را در جریان جستجو و تحقیق در
اسباب و انگیزههایی آن تکانها و راههای دور و نزدیک برای رهایی از آن بهوجود
میآورد .اگرچه این احساس در بین افراد جامعه مشرتک میباشد؛ اما میزان آن در میان
مردم متفاوت بوده و بستگی بهظرفیت و توانایی دارد که الله متعال برای هر فرد اعطاء
منوده است .از اینرو ،راهیابی جامعه بهسوی فکره ،پوشیده و پنهان میماند تا اینکه
تأثیر آن در نزد افراد خیلی با احساس و دارای ادراک قوی جمع شده و متمرکز گردد؛ این
فکره آنها را بیدار منوده و بههیجان آورد ،و آنان را بهعمل کردن تحریک کند .به این
ترتیب ،نشانههای زندگی ،نخست در ایشان پدیدار میگردد.
آنانیکه دارای احساس بیشتر میباشند ،احساسات گروهی نیز در آنان نهادینه
میشود ،فکره در بین ایشان مترکز پیدا میکند و در نتیجه با درک و آگاهی حرکت
میمنایند .چنین کسانی چشامن امت بهشامر رفته و گروه آگا ِه امت هستند .اما این گرو ِه
آگاه در آغاز ناراحت و متحیر میباشند .راههای متعددی را نگریسته ،در انتخاب راهشان
در تردد برس میبرند و نسبت آگاهی در بین این گروه نیز متفاوت میباشد.
فکریکه باالی ادراک استوار است (منطقاالحساس) در بین بعضی از آنها نسبت
به دیگرانشان قویتر میباشد .از میان این گروه یک کتلۀ ممتاز قیام میکند و این کتلۀ
ممتاز بعد از مطالعات عمیق و همهجانبه یکی از راهها را بر میگزیند ،هدفی را که باید
بدان برسد ،ارزیابی میمناید و راه رسیدن به این هدف را نیز مورد دقت نظر قرار میدهد؛
سپس آن راه را به جانب هدف خود تعقیب میمناید .به این ترتیب ،این گروه مبدأ را اعم
از فکره و طریقۀ آن شناخته و دارای عقیدۀ راسخ میگردد .سپس این مبدأ در این گروه
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متجسد شده ،عقیدۀ آن میشود و رسانجام این عقیده همراه با فرهنگحزبی یگانه رابط
(ربط دهنده) بین افراد این مجموعه میگردد.
هرگاه این مبدأ در این افراد متجسد (نهادینه) گردد ،منیتواند در بینشان محبوس
مباند؛ بلکه آنها را بهجانب دعوت به آن رهنمود میکند .آنها کوشش میکنند تا اعامل
و رفتار خود را مطابق بهاین مبدأ برابر سازند ،بر اساس منهج آن پیش بروند و خود را
بهمحدودیتهای آن مقید منایند .رسانجام چنان میشود که زندگی این افراد رصف بخاطر
مبدأ و دعوت به آن و پیشبرد مسئولیتهای آن میباشد .هدف این دعوت را گردننهادن
مردم تنها در برابر آن مبدأ و بهوجود آوردن آگاهی عامه تشکیل میدهد.
به همین شکل ،حلقۀ اول به یک کتله تبدیل میگردد و این کتله به یک حزبیکه
دارای مبدأ میباشد ،بهگونۀ طبیعی در دو ناحیه رشد میمناید :نخست اینکه تعداد
سلولهایش را با ایجاد سلولهای جدیدیکه مبدأ را از روی درک و فراگیری همهجانبه
بپذیرند ،افزایش میدهد .دوم اینکه تالش میکند آگاهی عامه را در خصوص این مبدأ
در میان متام افراد امت باال بربد.
این آگاهی عامه در بارۀ مبدأ باعث وحدت افکار ،دیدگاهها و عقاید امت میگردد.
این وحدت اگر متام امت را در بر نگیرد ،قطعاً اکرثیت امت را در بر خواهد گرفت .بهاین
ترتیب ،هدف ،عقیده و دیدگاه امت در زندگی واحد میشود.
بهاین ترتیب ،حزب بهمثابۀ کورۀ ذوب قرار میگیرد که امت را ذوب منوده و از افکار
ناپاک و فاسدیکه منجر بهانحطاط آن گردیده و یا در جریان انحطاط بهوجود آمده ،پاک
میسازد .حزب این روند و مسئولیت ذوبسازی امت را عهدهدار میگردد؛ روندیکه
رسانجام منجر به نهضت امت خواهد گردید .این یک مسئولیت بسیار دشوار میباشد؛
بهگونهای که مسئولیت پیشبرد آن را بهجز یک حزبیکه بر اساس فکرهاش زندگی کند،
متام زندگی خود را وقف این فکره کرده و از هر قدم خود آگاه باشد ،کسی دیگر منیتواند
بهپیش بربد؛ زیرا احساسیکه در حزب منجر بهفکر گردیده ،این فکر را در میان سایر افکار
20

تکتل
موجود هویدا و برجسته میگرداند و خود یکی از آن افکار میباشد .این فکر در آغاز
ضعیفتر از متام افکار دیگر جلوه میکند؛ چون جدیدا ً پدید آمده ،تا هنوز در امت
متمرکز نشده و فضای پشتیبان هم ندارد .با آنهم ،از آنجاییکه این فکر بر منطقاالحساس
(فهمیکه در نتیجۀ ادراک حسی بهوجود میآید) استوار است و احساس فکری ،یعنی
احساس واضحی راکه از افکار عمیق رسچشمه گرفته ،تولید میکند .طبیعیست ،این فکر
هرکسی را که از آن متأثر گردد ،صاف و مخلص میسازد؛ بهگونهای که اگر فرد نخواهد
مخلص باشد ،منیتواند آن را بهپیش بربد.
انقالب رسکشی را
این افکار بهصفت عقیده و فرهنگ فرد مخلص در آمده و
ِ
در وجود او بهمیان میآورد .این انقالب رسکش چیزی نیست ،جز انفجاریکه پس از
آتشگرفنت احساس و فکر وی رخ داده است؛ انفجاریکه شعلهور شدن آن ،حامسه
و صداقت را در دعوت بهوجود میآورد و در عین حال ،منطق و اندیشه را نیز گسرتش
میدهد .همچنین این افکار در فرد مخلص آتشی میگردد که فساد را در وی میسوزاند
و نوری میگردد که راه درستزیسنت را میمنایاند.
به این ترتیب ،دعوت در رویارویی با افکار فاسد ،عقاید معمول و عادتهای کهنه
قرار میگیرد .این افکار ،عقاید و عادات تالش میکنند از خود در برابر فکر جدید دفاع
کنند؛ اما همین دفاعشان از خود ،برخوردیست که با مبدأ جدید دارند؛ برخوردیکه
خود منجر به افزایش توانایی این مبدأ میگردد.
این تنازع فکری تا زمانی ادامه پیدا میکند که مجموع افکار ،عقاید و طریقهها
متالشی گردند و تنها مبدأ حزب در بین امت بهشکل افکار و عقیده باقی مباند.
هرگاه حزب افکار ،عقاید و نظریات را باهم وحدت دهد ،در آنصورت اتحاد
امت با بینش صحیح به میان میآید .آنگاه است که حزب امت را ذوب ،پاک و خالص
میمناید و از آن یک امت واحد میسازد .بهاین ترتیب است که امت به یک وحدت
صحیح میرسد.
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پس از آن حزب وارد مرحلۀ دوم خویش میگردد که عبارت از رهربی منودن امت
بهجانب فعالیتهای اصالحیِ انقالبی است تا امت را دوباره احیاء منوده و سپس پیام
اسالم را همگام با امت به سایر ملتها و امتها میرساند ،تا باشد مسئولیت انسانی خویش
را انجام داده باشند.
از آن جا که تشکیل حزبی یک حرکت جمعیست و منیتواند حرکت جمعی
نباشد ،مسئوالن حزب در رسزمینهای اسالمی باید طبیعت حرکتهای جمعی را بهدقت
مطالعه منوده و حقیقت آن را کامالً بدانند.
آشنایی با حرکتهای جمعی -که در زمان خویش دارای نیروی اثرگذار میباشند-
این را نشان میدهد که این حرکتها ،در صورت فراهم شدن سهولتهای زندگی و
رفاه ،مراعاتشدن حقوق طبیعی انسانها و سپردن مسئولیتهای مهم برای اشخاص نظر
بهشایستگی ،قدعلم منیمنایند .این شناخت از حرکتهای جمعی بهما کمک میمناید
تا هریک ازین حرکتها را با میزان خودش بسنجیم .بدینگونه محیطیکه این حرکت در
آن برس برده و یا میبرد ،اوضاعیکه با آن دست و گریبان بوده و یا میباشد ،نقش افراد
با درایت را در پیشبرد امور و آسانسازی راهکارهای برخورد با موانعیکه سبب بهتأخیر
افتادن موفقیت و یا متزلزل منودن آن میگردد ،مورد مطالعه قرار گیرد.
موفقیت حرکتهای جمعی در توانمندیشان برای تحریک منودن احساسات تودۀ
مردم ،همچنان در تشویق کردن مردم برای بیان احساسات خویش و هرگاه حکومت مبدأ
شان را پایامل کند و یا مطابق بهخواستها و مصالح خود تغییر بدهد ،ارزیابی میگردد.
عالوه بر آن ،برای شناخت این حرکتها باید زندگی امت را در جامعه مطالعه منود.
همچنان آشنایی با چگونگی ارتباط امت با فرمانروایان و ارتباط فرمانروایان با امت و
اساس این هردو عالقه رضوری میباشد.
باید نظریات ،افکار و قوانین رایج از دیدگاه اسالم بررسی گردد و در صورت مغایرت،
باید به آن حکم داده شود .این را نیز باید بدانیم که این تغییرات و اجتهادات در اصول
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صورت گرفته است و یا در فروع؟ و آیا اسالم آن را تأیید میمناید یا خیر؟ همچنان الزم
است بدانیم که آیا این حرکت حاالت نفسی امت را به خوبی ارزیابی میمناید یا خیر؟
امتیکه در زندگی روزمرهاش شاهد کاهش و نقص دیدگاهها ،افکار و احکام اسالمی است
و آنچه که نظام زندگی و نظام حکومت آن را با زور ،نیرنگ و پول برایش برپا میدارند.
همچنین ،شناخت این حرکتها مستلزم فهم درست از متایل امت بهطرف نظامیست
که باالی آن با زور تحمیل گردیده؛ نظام غیراسالمیِکه اسالم را در جامعه تهدید بهزوال
میمناید و امت را در قهقرای بدبختی و بیچارگی انداخته است .همچنان دیده شود که
متایل متفکرین در بین امت نسبت بهتطبیق نظام فاسد چگونه است؟ آیا آن را پذیرفتهاند
و یا رد میکنند؟ این موضوع نیز باید معلوم گردد که چه اندازه آنان تحت تأثیر تهدیدها
و اغواگریهای نظام فاسد قرار گرفته و بر اساس این اغوا و تهدید فاسد به پیش میروند؟
عالوه بر این همه ،کتلۀ حزبی باید خود را بشناسد و مطمنئ گردد که از احساس قوی،
فکر عمیق و اخالص ناب برخوردار است و تعامالتیکه در جامعه رخ میدهد ،باورش را
به اسالم و قوانین آن ضعیف نساخته و متام وعده و نویدها ،تهدیدها ،دهشتافگنیها،
هدایا و بالها مطلقاً بر آن اثری نگذاشته است .همچنان کتله باید بداند که آیا خود از
ارزشهای ذاتی خویش پاسبانی میمناید؟ ساحۀ ایامنش کامالً در امان است؟ اینکه
خود را با افکار عمیق اسالمی تغذیه می مناید یا خیر؟ و آیا منافع عامه و مسئولیتاش را
بهصورت درست درک میمناید؟ متام این موارد باید کامل گردد تا حزب بتواند مبدأ را
در امان نگهداشته از آن در برابر جور ،قهر ،ترور و شدت بهخوبی نگهداری مناید .این
نیز باید متحقق شود که همین مجموعه افراد تربیتشده با عزم راسخ آمادۀ حمل مسئولیت
با درنظرداشت متام نتایج آن -و آمادۀ تحمل نتایج آن میباشند.مطالعۀ تاریخی و تحلیل واقعی حرکتهای جمعی واقعیت راهکار حزب مبدئی را
منحیث یک حرکتجمعی هویدا میمناید .چنین مطالعهای کمک میکند تا از کامل
منودن رشوط حزبی توسط حزب مبدئی و پیشبرد راهکارش بهگونۀ طبیعی اطمینان
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حاصل منود .به گونهای که هرگاه در حزب ،تخطی در اجرای وظایف مشاهده شود ،یا
بررسیها نشان دهد که حزب رضورت بهتغییر و تبدیل دستگاه خود دارد و یا مقتضی
نرمش در رفتار و یا جدیت در مبارزه است ،در آنصورت حزب باید از اسالیب رضوری
که متضمن ادای رسالت اسالمیاش بهشکل موفقانه برای نهضت امت باشد و امت رابرای حمل این رسالت مقدس به جانب متام ملتها و امتها قابلیت ببخشد -پیروی
مناید.
راهکار درست تکتل حزبی قرار ذیل است:
 .1در ابتدا فردیکه دارای استعداد برجستۀ عقلی و قوۀ ادراک تیز میباشد ،به مبدأ
دست مییابد و مبدأ با او تفاعل میمناید تا برای او واضح و در آن متبلور گردد .به این
ترتیب است که نخستین سلول حزب تشکیل میگردد و این سلول بهزودی پس از پدیدار
شدن رشوع بهتکرث میمناید؛ البته این تکرث بهکندی پیش میرود .اشخاص جدیدی
بهاین مجموعه پیوسته ،سلولهای بیشتری ایجاد میگردد و رابطۀ این اشخاص کامالً
مبدئی میباشد .بدینترتیب است که اولین حلقۀ حزب (رهربی حزب) تشکیل و آشکار
میگردد .باید مبدأ یگانه محور تشکیالت و یگانه قوۀ جاذبۀ این افراد در محور خودشان
باشد و بس.
 .2تعداد افراد حلقۀ اول –معموالً -در آغا ِز کار کم و حرکتشان بطی میباشد؛
زیرا نهتنها اینکه حزب احساسات جامعهای را که در آن قدعلم منوده بیان میکند؛ بل
آن را با الفاظ و معانیی برای جامعه ابراز میدارد که جامعه به آن عادت ندارد .حزب
دارای مفاهیمِ جدیدی میباشد که با مفاهیم حاکم جامعه مغایرت دارد؛ با وجودیکه این
مفاهیم جدید انعکاس دهندۀ احساسات جامعه میباشند .به همین لحاظ ،حلقۀ اول در
جامعه ناآشنا به نظر میآید و تنها اشخاصی جذب آن میگردند که دارای احساس قوی
باشند؛ احساسیکه به آنها قابلیت متایل و جذب شدن به مقناطیس مبدأ متجسد در حلقۀ
نخست را بدهد.
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 .3فکر حلقۀ اول -معموالً -عمیق و طریقۀ نهضت آن بنیادی میباشد ،یعنی این
حلقه از بنیاد و اساس آغاز میمناید .ازینرو ،حلقۀ اول از حالت بد و انحطاطیکه
امت را فراگرفته باالتر رفته ،قضایا را از فضای بلند بررسی منوده و از واقعیت آنچه
که میخواهد امت را به آن منتقل مناید (حیات جدید اسالمی) بهخوبی آگاه است.
همینطور ،طریقۀ تغییر دادن حالت فعلی را نیز بهخوبی میداند .از اینرو ،این مجموعه
که فراتر از فضای جامعه قرار گرفته و دوراندیش بوده -پشت دیوار و پرده را مشاهدهمیمناید؛ در حالیکه اکرث افراد جامعهای که این حلقه در آن زندگی میکند ،تنها آنچه
را میبینند که در برابرشان قرار میگیرد .این اکرثیت بخاطر ارتباط مستحکماش با واقعیت
بدیکه در آن برس میبرند ،منیتوانند از حالت و موقعیت خود بلند بروند و برایشان
دشوار است تا راهکار تغییر وضعیت بد موجود را بهشکل صحیح درک کنند؛ زیرا فکر
جامعه -که در انحطاط برس میبرد -فکر سطحی بوده و همهچیز را از دیدگاه واقعیتی
برمیگیرد که در آن برس میبرد؛ سپس هرچیز را بر آن قیاس شمولی و غلط منوده و خود
را مطابق به آن عیار میسازد .بنابر این ،منافع خود را در محور همین واقعیتهایی قرار
میدهد که در آن برس میبرد.
ِ
پشترس گذاشته و در مسیر
اما نخستین حلقۀ حزبی با فکرش مرحلۀ ابتدائی را
تکامل قدم میگذارد .این حلقه واقعیت را موضوع فکریاش قرار داده و برای تغییر آن
مطابق بهمبدأ تالش میورزد؛ نه اینکه واقعیت را مصدر فکرش قرار داده و مبدأ را در
محور آن بچرخاند .بنابر این ،حلقۀ نخست تالش میکند واقعیت را تغییر دهد و آن را
تابع و فرمانرب ارادۀ خود گرداند تا واقعیت مطابق مبدئی که حزب بدان باور دارد ،تغییر
کند و نه اینکه مبدأ مطابق واقعیت تغییر بخورد .از اینرو ،جامعه و نخستین حلقۀ حزب
در دیدگاهشان در بارۀ زندگی از هم فاصله دارند که این فاصله نیاز بهکوتاه منودن دارد.
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 .4فکر حلقۀ نخست حزب (رهربی) باالی یک اصل (اساس) ثابت استوار است و
این اصل عبارت از این استکه باید این فکر با عمل یکجا شود و نیز فکر و عمل باید
بهمنظور یک هدف مشخص بهپیش بروند .از اینکه حلقۀ اول حزب مسلامً متضمن مبدأ
بوده و افکار آن با مبادی و اصول ثابت فوقالذکر ارتباط داده میشود ،یک فضای ایامنی
ثابت ایجاد میگردد .چنین فضا در آرام منودن جامعه و تغییر آن کمک میمناید؛ زیرا
این فکر با هرچه برخورد میمناید ،آن را بهشکل خود در میآورد و نه اینکه خود به
شکل آن در آید.
در مقابل ،جامعۀ در حال انحطاط دارای قاعدۀ فکری منیباشد؛ زیرا این جامعه در
کل دارای هدف معینی منیباشد که برای آن فکر مناید و برای برآوردنش تالش کند؛
بلکه هدف افراد آن کوتاهمدت و خودخواهانه میباشد .در نتیجه این جامعه دارای فضای
ایامنی نبوده ،ناگزیر مطابق فضای حاکم بر خود تغییر ایجاد میکند و نه اینکه فضا را
مطابق خود تغییر دهد .از اینجاست که در ابتداء میان حلقۀ اول حزب و جامعهای که در
آن برس میبرد ،مبارزه صورت میگیرد.
 .5از آنجاییکه حلقۀ نخست حزبی (رهربی) مسئولیت دارد تا فضای ایامنی را
بهوجود آورد -که الزمۀ آن یک طریقۀ معین تفکر در بین جامعه میباشد -پس الزم است
تا حرکتهای منظم و برنامهریزی شدهای را برای رشد رسیع خود و پاکسازی کامل
فضای خویش بهوجود آورد تا بدینترتیب بتواند پیکر حزبیاش را بهصورت درست و
با رسعت زیاد تشکیل بدهد .این حلقه باید با طی منودن رسیع مراحل مختلف از حالت
یک حلقۀ حزبی به یک کتلۀ حزبی تغییر شکل دهد و سپس بهشکل یک حزب کامل
درآید؛ حزبیکه خود را باالی جامعه بهگونهای بقبوالند که بر آن جامعه اثرگذار باشد؛
نه اثرپذیر.
 .6باید این حرکتهای منظم و برنامهریزی شده پس از بررسی دقیق جامعه ،افراد،
فضاهای حاکم ،احتیاط کامل از نفوذ عنارص فاسد در نهاد آن و بر حذر بودن از مرتکب
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شدن اشتباهی در ترکیب بخشی از بخشهاییکه حزب بر اساس آن تشکیل یافته است،
بهوجود آید تا باشد این عوامل حزب را بهجهت نادرست سوق ندهد و یا باعث انشعاب
و انقسام درونیِ حزب نگردد.
 .7الزم است ،عقیدۀ راسخ ،ثابت و فرهنگ حزبیِ پخته یگانه رابطه بین اعضای
حزب و قانونی باشد که حزب را جهت میدهد؛ نه قوانین ادارییکه درج کتابها شده
ِ
ذهنیت
است .راهکار تقویت این عقیده و فرهنگ عبارت از بررسی و تفکر میباشد تا
بهخصوصی شکل گرفته و فکر مرتبط با احساسات بهوجود آید .همواره باید فضای
ایامنی باالی حزب غالب باشد تا تنها دو عامل حزب را باهم پیوند دهند که عبارت از
قلب و عقل است.
بنا ًء ناچار باید به مبدأ ایامن داشت تا قلب رشوع به جمع منودن افراد حزب مناید؛

سپس باید مبدأ را به دقت بررسی ،مطالعه و از آن نگهبانی منود و آن را به خوبی دانست
تا عامل دوم پیوند حزب -که هامنا عقل میباشد -بهمیانآید .به این ترتیب ،حزب بهشکل
صحیح آماده شده و رابطۀ آن بهگونهای مستحکم میگردد که حزب را در برابر متام
تکانها توانمند و پابرجا نگهمیدارد.
 .8رهربی حزب (حلقۀ نخست حزب) از یک جهت شبیه یک موتور احرتاقی است
و از جهت دیگر ،مخالف آن .شباهتش به آن از این نقطهنظر است؛ مثالً یک موتور
احرتاقیِ گازی دارای نیروی حرارتی میباشد که از شعله و بنزین (تیل) حرکت موتوری
تولید میگردد .این نیروی حرارتی فشاری را در هوا بهوجود میآورد که این فشار دستگاه
را به حرکت میآورد .این دستگاه محرک بوده که حرکتش را باالی سایر قطعات تحمیل
میمناید و رسانجام وسیله به حرکت میآید .بدینترتیب ،وجود شعله ،بنزین و حرکت
موتوری اصل بهشامر میروند؛ زیرا تولید نیروی حرارتی آنست که فشار بهوجود میآید
و این فشار است که حرکتش را باالی سایر قطعات تحمیل منوده و موتور به حرکت
میآید .هرگاه حرکت موتور متوقف شود ،قسمتهای دیگر ماشین نیز توقف میکند.
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بنابر این ،شعله ،بنزین و موتور باید وجود داشته باشند تا ماشین به حرکت بیاید و متام
اجزای آن نیز حرکت کنند.
به همین شکل ،در رهربی حزب (حلقۀ نخست حزب) فکر به مثابۀ شعله ،احساس
افراد آگاه رهربی حزب بهسان بنزین و افرادیکه احساساتشان تحت تأثیر فکر قرار
میگیرند ،مانند حرکت موتور میباشند .بر این اساس ،هرگاه فکر با احساسات انسان متاس
پیدا کند ،انرژی تولید میگردد؛ این انرژی رهربی را به حرکت میآورد و این حرکت
رهربی باالی سایر قطعات حزب ،اعم از افراد ،حلقات ،کمیتههای منطقوی و دیگران
تحمیل میگردد .این قطعات از حرارت آن متأثر گردیده و مانند ماشین ،حرکت و فعالیت
میمنایند .از اینجاست که سیر حزب با حرکت آغاز میگردد و رشوع به منو و تشکیل
خود میمناید.
بنابر آن ،رهربی باید به دیگر اعضای حزب انرژی بدهد تا آنها بهشکل صحیح
عمل کرده بتوانند .همچنان ،برای حرکت اجزای ماشین ،حرکت موتور رضوریست .این
شباهتیست که بین رهربی حزبی و موتور احرتاقی وجود دارد.
برای اینکه قیادت حزبی از خود اثری باالی دیگر اعضای حزب بجا گذاشته بتواند،
باید مدام با دیگر اعضا ارتباط داشته باشد .هرگاه مسئوالن حزب بعد از کوششهای
زیاد در متاس و ارتباط با دیگر اشخاص و کمیتهها به این نتیجه میرسند که آنان بدون
تحریک ،از خود حرکت نشان منیدهند ،نباید ناامید گردند و باید بدانند که این یک
امر طبیعیست؛ زیرا تا موتور به حرکت نیامده و حرارت تولید نکند ،ماشین منیتواند به
حرکت بیاید.
اگرچه رهربی (حلقۀ نخست حزب) با موتور احرتاقی شباهتهایی دارد؛ اما تحمیل
حرکت توسط رهربی باالی اعضای حزب بهشکل دوامدار مؤثر و کارساز منیباشد؛
چنانکه در موتور احرتاقی اتفاق میافتد؛ بلکه تحریک حزب توسط رهربی در ابتداء
میباشد و بس .هرگاه حزب در مسیر حرکت قرار گرفت ،دیگر چنین منیباشد .از این
جهت ،رهربی حزب با موتور احرتاقی متفاوت است .موتور احرتاقی همیشه و بهگونۀ
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مستمر قوۀ محرک ماشین میباشد؛ در حالیکه رهربی (حزب) به مثابۀ موتور اجتامعی
است و نه موتور احرتاقی.
اعضا ،حلقات و کمیتههای محلیِ حزب انسانها استند؛ نه آهن و در آنها زندگی
وجود دارد و از گرمای مبدأ -که ممثل آن رهربی (حلقۀ اول حزب) میباشد -متأثر
میشوند .بنابر این ،اعضا بعد از آشنایی با فکره و پیوسنت با گرمای رهربی حزبی ،خود
جزء موتور میشوند و آنگاه است که حرکت رهربی از طریق نیروی حرارتیِکه دارد،
متام حزب را بهگونۀ طبیعی به حرکت میآورد؛ زیرا رهربی حزب -منحیث یک موتور
اجتامعی -فکر فراگیری است که متام حزب را در بر میگیرد .در این مرحله ،رهربی
دیگر یگانه فراهمکنندۀ حرکت موتوری منیباشد؛ بلکه با رشد خود و تکامل تشکیالت
حزبی ،متام حزب در فراهمآوری حرکت موتوری نقش میداشته باشند .به این ترتیب،
پیشروی حزب دیگر نیاز بهحرکت رهربی و یا تولید حرارت آن ندارد .اینجاست که
مبدأ در بین اعضا جریان پیدا میکند و حلقات و کمیتههای محلی آن بهشکل خودکار و
بدون نیاز به حرکت رهربی ،بهپیش میروند؛ زیرا حرارت هر عضو حزب از مبدأ و فکر
منترش شده و در میان حزب و پیوند طبیعی آن با این اعضا ،بر میخیزد.
حزب دارای مبدأ ،برای تطبیق منودن مبدأ خود در جامعۀ خویش از سه
 .9یک
ِ
مرحله باید بگذرد:
اول :مرحلۀ درس و تعلیم به منظور ایجاد فرهنگ حزبی.
دوم :مرحلۀ تفاعل با جامعهای که در آن برس میبرد ،تا باشد مبدأ در بین جامعه به
مثابۀ عرف عامی قرار گیرد که در پی درک و فهم فراگیر بهوجود آمده است ،متام گروهها
آن را منحیث مبدأ خود بپذیرند و از آن بهشکل دستهجمعی دفاع کنند .در این مرحله
امت بهمبارزهاش علیه کسانیکه مانع تطبیق این مبدأ میگردند ،اعم از استعامرگران و
گروههای حاکمِ مستبد و منحلشده در فرهنگ بیگانه -که استعامر آنان را در پیش روی
خود قرار میدهد -آغاز میکند؛ زیرا امت این مبدأ را مبدأ خود و حزب را رهرب خود
میداند.
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سوم :مرحلۀ بهدستگیری زمام حکم بهگونۀ کامل و همهجانبه توسط امت است تا
حکومت طریقهای برای تطبیق مبدأ باالی امت قرار گیرد .از این مرحله بهبعد ،بخش عملیِ
حزب خود را در زندگی آشکار میمناید و دعوت بهطرف مبدأ ،وظیفۀ اساسی دولت و
حزب باقی میماند؛ زیرا حمل مبدأ ،رسالت امت و دولت میباشد.
 .10مرحلۀ اول ،مرحلۀ تأسیس و پایهگذاری میباشد .رهربی درین مرحله متام
افراد امت را مساویانه و عاری از فرهنگ صحیح پنداشته ،آغاز به تثقیف افرادی میکند
که عالقه بهپیوسنت با حزب و فرهنگ آن را دارند ،متام جامعه را بهشکل یک مدرسه
در نظر میگیرد و میکوشد در مدت کوتاه گروهی را که توانمندی پیوسنت و تفاعل با
جامعه را داشته باشد ،تربیه منوده و آماده سازد .باید دانست که این پروسۀ تثقیف در
حلقات ،شکل اکادمیکی را نداشته و کامالً از پروسۀ مدارس متفاوت میباشد .بنابر این،
ِ
ثقافت
پروسۀ تثقیف باید به این مفهوم پیش برود که مبدأ معلم میباشد و نیز دانش و
اندوختهشده باید محصور به مبدأ و هر چیزی باشد که برای پیشبرد زندگی رضوری
است.
ِ
بنا ًء برای اینکه از مدرسهای و اکادمیکی شدنِ
ثقافتحزبی جلوگیری گردد ،باید

ثقافت شکل عملی را داشته باشد و به خاطر عمل به آن در زندگی فراگرفته شود .باید یک
ِ
ثقافتحزبی رنگ ثقافت
مانع ضخیمی بین افکار اعضاء و جنبۀ اکادمیکی ایجاد گردد تا
تعلیمی و اکادمیک را بهخود نگیرد.
 .11حزب تشکیلی است که باالی فکره و طریقه ،یعنی مبدئی که افرادش به آن
ایامن دارند ،استوار میباشد .حزب از افکار و احساسات جامعه رسپرستی میمناید تا
آنان را رشد دهد و از انحطاط فکری و احساساتی آن جلوگیری کند .همچنین ،حزب
امت را تثقیف منوده و بهسوی زندگیِ جهانی سوق میدهد .پس حزب تثقیفکنندۀ
حقیقی بهشامر میرود؛ چنانکه مدارس منیتوانند از آن اظهار استغنا و بینیازی منایند؛
هرچند تعداد این مدارس بیشتر شده و فراگیر شوند.
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حزب و مدرسه از هم تفاوتهایی دارند که بايد دانسته شوند .این تفاوتها در چند
نکته پیداست که اینک به برخی از آنها اشاره میشود:
الف) مدرسه هرچند برنامۀ درست و صحیحی هم داشته باشد ،بازهم منیتواند
نهضت امت را ضامنت کند .نهضت تنها زمانی میرس است که حزبی در جامعه تأسیس
گردیده و وظیفۀ تثقیف جامعه را بر دوش گیرد؛ زیرا مدرسه نظر به طبیعتاش هرچند
آزاد هم که باشد ،بازهم ناچار باید پایبند قوانین و ضوابط باشد .بنا ًء مدرسه دارای

خصوصیات و صفات ممیزۀ خاصی است؛ از اینرو توانمندی این را ندارد که تشکُّل
مناید؛ زیرا باید همواره تابع واقعیت باشد .هرگاه کسی بخواهد مدرسه را بهشکل تشکیل
در آورد ،تشکیل منودنش پروسۀ پیچیده بوده ،میطلبد این کار در یک زمان معین
انجام گیرد و در آن تغییر بهوجود آید .همچنین آمادهسازیِ مدرسه بر اساس ثابت و
یکنواخت صورت میگیرد که تشکُّل را منیپذیرد.
حزب با برنامۀ صحیح دارای خصوصیات ذیل است:
ب) یک
ِ
 .Iدارای زندگی بوده و رشد میکند.
 .IIدارای قابلیت تطور بوده و از یک مرحله به مرحلۀ دیگر منتقل میشود.
 .IIIدارای قابلیت حرکت بوده و در هر عرصهای از عرصههای جامعه و هر جزئی از
اجزای رسزمینها حرکت میمناید.
 .IVحس و درک دارد و واقعیتهایی را که در یک جامعه رخ میدهند و جامعه را
تحت تأثیر قرار میدهند ،درک میکند.
آمادهسازی افراد توسط حزب بر اساس ساختار زندگی و احساسات میباشد؛ پس
حزب دارای رشد دوامدار و تغییر مستمر بوده و طریقۀ یکنواخت ندارد؛ زیرا همگام
با زندگی و اشکال آن بهپیش میرود تا آن را تحت تأثیر فضای ایامنی خود قرار داده،
واقعیت موجود را تغییر دهد و آن را موافق مبدأ خود عیار سازد.
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ج) مدارس به منظور تعلیموتربیه و تثقیف فرد بهصفت فرد معین بناء یافته است.
اگرچه مدرسه خود یک جامعت کوچکی بهشامر میرود؛ اما از لحاظ تعلیمی ،شکل
فردی را بهخود دارد و بههمین دلیل است که نتایج آن نیز بهشکل انفرادی بوده و نه
جمعی .اگر فرض کنیم ساکنین یک شهر دههزار تن باشند و در آن مدارسی وجود داشته
باشند که در آنها یکهزار شاگرد شامل باشند ،چنین مدارسی منیتوانند هیچگونه
نهضت جمعی را در این شهر رومنا سازند.
د) اما یک حزب ،رصف نظر از افراد آن ،گروه را در کل منحیث یک گروه تثقیف
و تربیت میکند .حزب افراد را منحیث اعضای یک جامعه مالحظه میکند؛ نه افراد
بهخصوص .از اینرو ،حزب آنان را به اعتبار اجزای گروه تثقیف میمناید و نه بهاعتبار
فرد بودنشان .از همینجاست که نتایج کار حزب بهشکل گروهی بوده و نه فردی .طور
مثال :اگر فرض کنیم یک مملکت یک میلیونی دارای یک حزب صد نفری [فعال]
باشد ،این حزب میتواند یک نهضت را بار آورد که مدرسه توانائی آن را ندارد؛ هرچند
تالشی را بهخرچ داده باشد ،زمانی را سپری منوده و هر اندازه شاگردی را هم که فارغ
داده باشد.
هـ) مدرسه فرد را آماده میسازد تا بر گروهیکه در آن برس میبرد ،اثرگزار باشد.
اثرگزاری این فرد جزئی و اندک میباشد؛ زیرا وی بخشی از احساسی را در اختیار دارد
که در نهضت اثر ضعیفی میداشته باشد.
و) حزب گروه را آماده میمناید تا باالی فرد اثر بگذارد .گروه میتواند اثرگذاری
کلی و همهجانبه داشته باشد؛ زیرا احساس این گروه قوی ،بیدارگر و جهت نهضت دارای
توانایی میباشد .از همینجاست که اثرگذاری گروه باالی افراد قوی بوده و نهضت را
با کمترین تالش و کوتاهترین مدت در افراد بهوجود میآورد؛ زیرا آنچه فکر را بیدار
میمناید ،هامنا احساسات است و با تفاعل این دو ،برای نهضت حرکت بهوجود میآید.
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مهمترين تفاوتهای حزب با مدرسه را میتوان بهگونۀ ذيل خالصه کرد:
 .Iمدرسه یکنواخت بوده و توانمندی تشکُّل را ندارد .در حالیکه حزب مدام
در حال پیشرفت از یک مرحله به مرحلۀ دیگر بوده و یکنواخت نیست .حزب توانایی
این را دارد که در زندگی تشکیالت بهوجود آورد و آن را مطابقِ فضای ایامنیاش تغییر
دهد.
 .IIمدرسه افراد را تربیت میمناید تا جامعت را تحت تأثیر خود قرار بدهند؛ پس
دستآوردهای آن نیز فردی میباشد .در حالیکه حزب جامعت را تربیت میمناید تا
افراد را متأثر سازند؛ پس دستآوردهای آن نیز گروهی میباشد.
 .IIIمدرسه احساسات افراد را برای این آماده میسازد که احساسات جامعت را
تحت تأثیر خود قرار دهد؛ اما منیتواند باالی احساسات جامعت اثرگزار باشد و از بیدار
منودن فکر جامعت عاجز میماند .در حالیکه حزب احساسات جامعت را بهشکل کل
برای تغییر دادن احساسات افراد آماده میسازد .در نتیجه احساسات عمومی و مشرتک
جامعه توانمندی این را پیدا میکند که افراد را تحت تأثیر خود قرار بدهند و افکارشان را
بهگونۀ همهجانبه بیدار منایند.
 .12در این مرحله باید همواره در نظر داشت که متام جامعه مدرسۀ بزرگ حزب
بهشامر میرود .در عین حال ،این را نیز باید همواره در حلقات حزب در نظر داشت که
میان مدرسه و حزب تفاوت زیاد وجود دارد.
درک این مسئله که متام جامعه مدرسۀ حزب بهشامر میرود ،از طبیعت وظایف
حزبی در این مرحله رسچشمه گرفته است که متضمن بیدار منودن عقاید واقعی و ارایۀ
مفاهیم صحیح میباشد .این وظیفه میتواند رصف توسط یک پروسۀ تربیوی انجام شود
که معلم آن مبدأ حزب و مضمون درسی آن ثقافت حزب میباشد .ممثل آن مبدأ و این
ثقافت کسانی میباشند که مبدأ در آنها نهادینه شده است .آنان آموزگاران مستقیم جامعه
میباشند ،کمیتۀ محلی حیثیت اداره را دارد و حلقات آن صنفهای جامعه محسوب
میگردند.
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جامعه بهصورت کل مدرسه بهشامر میرود .این پروسۀ تربیوی از افرادیکه اعضای
حزب بهشامر میروند و مفاهیم آن را از خود میدانند ،میخواهد تا ثقافت حزب را در
هر زمان بررسیِ عمیق و ژرف منوده و آن را به خوبی درک منایند .بر عالوۀ آن ،آنان
باید قانون اساسی ،فرمانهای مهم و قواعد عامی را که حزب تبنی کرده است ،گسرتش
بدهند و این امر مستلزم فعالیتهای تثقیفی میباشد .از همینجاست که پایبندی و
دقت در پیشبرد این بخش با هر فردیکه تازه وارد حزب میشود ،از اهمیت زیادی
برخوردار است؛ رصف نظر از اینکه وی دارای تحصیالت عالی است یا ابتدائی و یا
هم تحصیلیافته نبوده و قابلیت پذیرش هر ثقافتی را داراست .هرگونه سهلانگاری در
جریان روند تدریس -با هر فردیکه باشد -باعث میگردد آن شخص خارج از دایرۀ حزبی
مباند؛ اگرچه خود را منسوب به حزب بداند و این امر به ساختار کلی حزب نیز مرض متام
میشود.
به هیچوجه نباید در این مرحله و قبل از دستیافنت حزب بهافرادیکه تعلیامت
حزبی را فراگرفتهاند ،اقدام به فعالیت عملی منود .بنابر این ،این رصف یک مرحلۀ تعلیمی
است و بس.
اما درک اینکه ثقافت حزب از ثقافت مدرسه متفاوت است ،بدین لحاظ مهم است
که مبادا ثقافت حزبی شکل ثقافت مدرسه را بهخود بگیرد و در نتیجه حزب فعالیتهایش
را منحیث حزب از دست بدهد .بنا ًء باید میان کسانیکه منسوبین حزب بهشامر میروند
و جنبۀ علمی در ثقافت حزبی دارند ،تفاوت قایل شد .باید دانست که ثقافت حزبی

بخاطر تغییر دادن مفاهیم ،پیاده منودن آن در زندگی عملی و حمل رهربی فکری در بین
امت میباشد .کسیکه این مفاهیم را به دوش گرفته نباید از این رهگذر وارد عرصۀ علم
و دانش گردد و هرگاه به مسئلۀ علمی و پژوهشی رضورت پیدا میکند ،باید به مدرسه
مراجعه مناید؛ نه حزب.
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اکادمیکی شدن ثقافت حزبی خطر بهشامر میرود؛ زیرا عرصۀ علمی خاصیت عملی
را از بین میبرد و انتقال به مرحلۀ دوم فعالیتهای حزب را به تأخیر میاندازد.
 .13مرحلۀ دوم عبارت از مرحلۀ تفاعل با امت میباشد و همین مرحله است که
کشمکشهایی را با خود دارد .این مرحله خیلی حساس است ،موفقیت در آن بیانگر
ساختار درست حزبی میباشد و ناکامی درین مرحله به این داللت میکند که در ساختار
حزب نقصی وجود دارد که باید اصالح گردد .این مرحله بر مرحلۀ قبلی استوار است؛ لذا
موفقیت در مرحلۀ نخست رشط حتمی برای موفقیت در مرحلۀ دوم میباشد .مگر تنها
موفقیت ثقافتی در مرحلۀ اول ،برای موفقیت در مرحلۀ دوم کافی منیباشد؛ بلکه موفقیت
ثقافتی در مرحلۀ اول (تثقیف) باید برای مردم شناخته شده باشد .بدین معنی :مردم باید
بدانند که دعوتی وجود دارد و نیز از موقفگیری و عملکرد اعضای حزب باخرب باشند.
همچنین ،الزم است تا روحیۀ جمعی و تالشهای شان برای تغییر دادن جامعه ،در جریان
حلقات درسی و در زمان برخورد با جامعهای که در آن برس میبرند ،در میان اعضای
حزب پرورش یابد تا در زمان انتقال به مرحلۀ دوم آمادگی برخورد گروهی و جمعی را دارا
باشند و بدینترتیب ،تفاعل با امت برایشان آسان گردد.
 .14یک عضو حزب منیتواند قبل از پختگی و رشد کامل در مرحلۀ تثقیف،
بهمرحلۀ تفاعل منتقل شود؛ پختگی و رشدیکه وی را شخصیت اسالمی بخشد؛ چنانکه
نفسیۀ وی با عقلیهاش همنوائی پیدا کند .پیامرب صلیالله علیهوسلم میفرماید:
ئت ِب ِه»
ن أ َحدُ کُم َح َتی يَکُونَ َه َوا ُه تَبعاً لِ َم جِ ُ
«ال يُؤ ِم ُ

ترجمه :هیچ یک از شام مؤمن نخواهد بود تا آنکه هوای نفسش تابع آنچه گردد
که من با خود آورده ام!

همچنین ،مردم باید بدانند که این فرد حامل دعوت اسالمی میباشد و اینکه باید
در جریان حلقات و ارتباطش با جامعه ذوق و عالقه به فعالیتهای گروهی در وی تقویت
گردد؛ چنانکه بهگونۀ کامل از انزوا و گوشهنشینی بیرون آید؛ زیرا گوشهنشینی مخلوطی
از ترس و ناامیدی است که باید از میان افراد و جامعه ریشهکن گردد.
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 .15حزب باید بهشکل طبیعی از مرحلۀ تثقیف به مرحلۀ تفاعل گذر کند .هرگاه
خواسته باشد قبل از اکامل مرحلۀ اول به مرحلۀ دوم برود ،توانمندی آن را نخواهد
داشت؛ زیرا مرحلۀ تثقیف است که باید نقطۀ آغاز در آن تکمیل گردد؛ بدین معنی که
مبدأ در همین مرحله در افراد نهادینه میگردد و جامعه را واضحاً متوجه حضور دعوت و
مبدأ میکند .زمانیکه مبدأ در افراد نهادینه شد و جامعه حضور دعوت را احساس منود،
آنگاه دعوت از نقطۀ آغاز عبور منوده و ناچار باید بهطرف نقطۀ انطالق برود .برای سیر
بهطرف نقطۀ انطالق ،حزب باید امت را مخاطب قرار دهد و برای مخاطب قرار دادن امت
نخست باید تالشهای زیادی را به منظور آمادهسازی زمینههای خطابش بهخرچ دهد.
هرگاه این تالشها موفق شد ،آنگاه زمینۀ خطاب فراهم گردیده و امت را مستقیامً مورد
خطاب قرار میدهد.
مراد از تالش برای آمادهسازی زمینۀ مخاطب قرار دادن امت اینست که تثقیف
حلقات باید بهگونۀ جدی و متمرکز به پیش برود ،مردم بهشکل گروهی و در هر جای
ممکن تثقیف شوند ،نقشههای استعامر برمال گردد و مصالح امت تبنی شود .هرگاه حزب
بتواند در این چهار چیز یکجا کامیاب گردد ،آنگاه آمادۀ مخاطب قرار دادن امت شده،
بهگونۀ طبیعی بهسوی نقطۀ انطالق انتقال مییابد و همین انتقال به نقطۀ انطالق است که
حزب را بهگونۀ طبیعی از مرحلۀ اول -که هامنا مرحلۀ تثقیف است -گذر میدهد و وارد
مرحلۀ دوم -که مرحلۀ تفاعل میباشد -میمناید .بدینترتیب است که حزب تفاعل را با
امت بهگونۀ طبیعی و در زمان مناسبش آغاز میمناید.
 .16تفاعل حزب با امت برای موفقیت در مسئولیتش امر رضوری پنداشته میشود؛
زیرا اعضای حزب در میان امت هراندازه زیاد باشند و به هر پیامنه که قوت هم داشته
باشند ،بازهم منیتوانند به تنهایی و بدون تفاعل با امت و همراهی آن کاری انجام دهند.
اعضای حزب منیتوانند امت را برای همکاری با خود برانگیزند و امت با ایشان همکاری
منیمناید؛ مگر اینکه با آن تفاعل منایند و در این تفاعل کامیاب گردند .تفاعل با امت
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بدین معنی نیست که اعضای حزب بتوانند مردم را دور خود جمع منایند؛ بلکه مراد از
تفاعل این است که مفهوم مبدأ حزب را به مردم منتقل منایند و مردم آن را مبدأ خویش
بپذیرند .اساس این مبدأ ،که هامنا اسالم میباشد ،در میان امت وجود دارد؛ چنانچه
این احساسات امت است که به فکره متحول شده و در گروه خاصی تبلور منوده است؛
گروهیکه حزب از آن بهوجود آمده و قاعدۀ این احساسات (افکار و اعامل برای یک
هدف خاص) بیانگر واقعی مبدأ میباشد.
از اینرو مبدأ (اسالم) احساسات درونی امت بوده و حزب بیانگر این احساسات
است .پس هرگاه حزب در خطابش رصیح ،در لسانش شیوا و در بیانش صادق باشد،
امت بهزودی مبدأ را درک و با حزب تفاعل میمناید و در نتیجه متام امت بهصفت حزب
مطرح میگردد .گروه خاصیکه یاد شد ،رهربی این حرکت را توسط ساختار حزبی به
دوش میگیرد؛ حرکتیکه امت را به رهربی حزب روانۀ مرحله سوم میمناید؛ مرحلهای
که مبدأ را از طریق حکومتیکه کتلۀ حزبی به دست گرفته بهگونۀ انقالبی تطبیق میمناید.
این یگانه طریقهایست که فکره را به مرحلۀ اجراء و عملی آن میرساند؛ بدین معنی که
طریقه خود جزئی از مبدأ محسوب میگردد.
باید دانست که در مسیر مرحلۀ تفاعل موانع و مشکالت زیادی وجود دارد که برای
غالب شدن بر آنها شناخت آن موانع و طبیعت آنها رضور است .این موانع بسیار است
که مهمترین آنها قرار ذیلاند:
الف) مغایرت مبدأ با نظامیکه در جامعه تطبیق میگردد.
مبدأ حزب یک نظام جدید برای زندگی در مقابل نظامی میباشد که در جامعه حاکم
است .این نظام جدید با نظامیکه باالی مردم تطبیق میگردد و گروه حاکم به اساس آن
باالی مردم حکومت میمناید ،مغایرت دارد .از اینرو ،این گروه (گروه حاکم) مبدأ جدید
را منحیث تهدیدی برای خود و موجودیت خود میداند که ناچار باید در برابر آن قرار
گرفته و با استفاده از وسایل مختلفی مانند :تبلیغات و پروپاگند ،پراگنده منودن دعوتگران
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و استفاده از وسایل مادی با آن بجنگند .بنابر این ،بر حاملین مبدأ در جریان تفاعل با
امت و دعوت بهسوی مبدأ ،الزم است تا خودشان را با هر روش و وسیلۀ ممکن از اذیت
آنان نگهدارند ،با رشح دادن واضح دعوتشان در برابر پروپاگندهای فریبندۀشان مقابله و
هرنوع مشقتی را در این راه تحمل منایند.
ِ
اختالف ثقافت میباشد.
ب) یکی دیگر از مشکالت،
برعالوۀ افکار مختلف در جامعه ،فرهنگهای مختلفی نیز در بین امت وجود دارد؛
اما امت دارای احساسات واحد میباشد .فرهنگهای گوناگون بهخصوص فرهنگ
استعامرگری در تضاد با این احساسات امت قرار دارند .در حالیکه فرهنگ مبدأ (فرهنگ
اسالمی) منایانگر واقعی احساسات امت است .مگر دیدگاه عام فرهنگی در جامعه ،نظام
تعلیمی و تربیتی در مدارس ،معاهد و دیگر مراکز فرهنگی و سیاسی بر اساس فرهنگ
بیگانگان بهپیش میروند .لذا بر حزب الزم است تا با فرهنگ خود علیه دیگر فرهنگها
و افکار ،به مبارزه بپردازد تا شعور و احساساتش را به درستی برای امت بیان دارد و در
نتیجه امت یکجا با حزب به حرکت در آید.
اینجاست که پرداخنت بهمبارزه با سایر افکار و فرهنگهای رایج در جامعه قطعاً
باعث برخورد میان افکار و فرهنگ حزب با سایر افکار و فرهنگها میگردد .این
برخوردی میان فرزندان امت است؛ لذا باید از استداللهای بیهوده جلوگیری شود،
اعضای حزب باید خط مستقیمی را در برابر خطوط ناهمگون ترسیم منوده ،بر اساس
آن به پیش بروند و از پرداخنت به استداللهای بینتیجه جدا ً جلوگیری منایند .زیرا جدل
بیهوده منجر به خودخواهی میشود که شخص را کور و کر ساخته و از رسیدن به حقیقت
دور نگهمیدارد .در حالیکه باید پیوسته افکار حزب ترشیح گردد و خطای سایر افکار،
بطالن دیگر فرهنگها و خطر نتایج آنها آشکار گردد .در این هنگام است که امت از
دیگر فرهنگها و افکار منرصف شده و به فرهنگ و فکر حزب روی میآورد .حتی
حاملین افکار غلط و فرهنگ بیگانه اگر اخالص و درک داشته باشند ،با آشکار شدن
خطای فرهنگ بیگانه از آن رویگردان خواهند شد.
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اما باید دانست که این روند (برخورد با سایر فرهنگها و افکار و بیان خطاهای
آنها) خود از دشوارترین مسئولیتهای حزب میباشد .بنابر این ،تفاعل با امت در
اماکنیکه فرهنگ بیگانگان بیشتر نفوذ کرده ،نسبت به جاهاییکه نفوذ آن کمتر است،
دشوارتر میباشد .همچنان ایجاد نهضت در آنجا که حاملین افکار بیگانه کمتراند،
نسبت بهمناطقیکه تعداد چنین افراد بیشتراند ،آسانتر میباشد .از اینرو ،حزب باید
از مردمیکه با آنها تفاعل میمناید ،آگاهی همهجانبه داشته باشد تا بتواند با استفاده از
روشهای مناسب آن مردم با آنان تفاعل مناید.
ج) مانع دیگر ،واقعیتگرایان ،یعنی موجودیت افرادی در میان امت است که
به فضا و جو موجود (حاکم) تسلیم میشوند .بدینترتیب ،در پی حضور فرهنگ
بیگانه ،مسمومیت فضا بهوسیلۀ بیگانگان و همچنین در پی گسرتش جهل ،دو گروه از
واقعیتگرایان بهوجود میآیند:
گروه نخست کسانی هستند که خواستار پذیرش ،رضایت و تسلیم شدن به واقعیت
بهصفت یک امر حتمی -میباشند؛ زیرا آنان واقعیت را مصدر فکری خود قرار داده وراهحل مشکالتشان را در آن جستجو میمنایند .راه غلبه بر این گروه اینست که تالش
شود آنها را وارد بحث عمیق و دقیق منود تا متوجه گردند که برای تغییر واقعیت میتوان
این را موضوع فکر قرار داد؛ نه مصدر فکر؛ به این ترتیب ،این گروه ممکن است از طرز
تفکرش برگردد.
گروه دوم واقعیتگراهای تاریکاندیش میباشند؛ کسانیکه منیخواهند چشمهای
خود را باز منایند و در روشنی زندگی کنند؛ زیرا آنها با زندگی کردن در تاریکی انس
گرفته و عادت منودهاند که ساده و سطحی بیندیشند .این گروه به مرض تنبلیِ جسمی و
فکری دچار شده ،به گذشتهای که نیاکان خویش را بر آن یافتهاند ،روی آورده و فقط به
دلیل اینکه گذشته است ،بدان پایبند و وفادار ماندهاند .این گروه واقعیتگراهای حقیقی
میباشند؛ زیرا خود از جنس واقعیت بوده و افکارشان راکد و بدون حرکت میباشند.
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بههمین لحاظ ،این گروه رضورت به غمخواری بیشتر دارند و راه غلبه بر این گروه
اینست که برای تثقیف منودن ،تصحیح مفاهیم و برداشتهای شان تالش و کوشش
صورت گیرد.
د) از جمله موانع دیگریکه سد راه دعوت قرار میگیرد ،وابستگی مردم به
مصلحتهای شان میباشد.
انسانها در عین حالیکه بهمصالح شخصی و فعالیتهای روزمرۀ خود ارتباط دارند،
با مبدأ نیز رابطه برقرار میکنند .گاهی معلوم میشود که این مصالح با دعوت بهسوی مبدأ
در تعارض قرار میگیرند و شخص در این حال میکوشد تا میان این دو همخوانی بهوجود
آورد.
برای غالب شدن بر این مشکل ،بر کسانیکه مبدأ را پذیرفتهاند ،واجب است تا
حزب و دعوت را مرکز دایرهای قرار دهند که منافع شخصیِشان به دور آن بچرخند .بنا ًء

دعوتگر نباید بهکاری مشغول شود که با دعوت منافات داشته باشد ،یا باعث گردد وی
دعوت را به فراموشی بسپارد و یا هم مانع وی از پیشبرد دعوت گردد .اگر دعوتگر به
این امر توفیق یافت ،در این صورت دعوت در محور فعالیتهای وی قرار گرفته و منافع
شخصی به دور دعوت خواهند چرخید.
هـ) مشکل دیگریکه سد راه دعوت قرار میگیرد ،گذشنت از امور زندگی دنیا؛ مانند
رسمایه ،تجارت وغیره در راه اسالم و حمل دعوت است .برای غالب شدن بر این مشکل،
مسلامن باید بهیاد آورد که الله متعال جانها و ثروتهایشان را از آنها در برابر جنت
خریده است.
به این یادآوری باید اکتفاء شود .انتخاب بهاشخاص واگذار شود که کدام یک را
ترجیح میدهند و نباید فرد مسلامن به انجام هیچکاری مجبور ساخته شود .رسول الله
صلیاللهعلیهوسلم درنامهاش به عبدالله بن جحش -که وی را در رأس رسیهای برای ترصد
مرشکین قریش در نخلستانی میان مکه و طایف فرستاده بود -چنین نگاشته است:
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ض ألمرِی ِفي َمن تَب َعکَ »
سي َم َعکَ وا ِم َ
حابکَ َعلَی امل َ ِ
« َو الَ تُک ِر َه ِّ
ن ا َحدَ اً ِّمن اص َ

ترجمه :هیچ یک از همراهانت را مجبور نساز تا با تو همراهی کنند و با

کسانیکه از امر تو اطاعت میکنند بر اساس فرمان من بهپیش برو!

و) تفاوتهای مدنی یکی دیگر از مشکالتیاند که شاید مانع گسرتش دعوت در
جوامع گردند.
محیط شهر از محیط قریه و محیط این دو از محیط بادیه فرق دارد .در نتیجه
مدنیت شهرها از مدنیت قریهجات متفاوت است و مدنیت این دو از بادیه و خیمهنشینان
فرق میکند .از اینرو ،شاید این تفاوتها و اختالفات بهحزب این باور را بدهد که
در روند تثقیف و یا راهنامیی مبدئیِ خویش با توجه به تفاوتهای شهر ،قریه و بادیه
تفاوت و اختالف بیاورد .این یک استدالل خیلی خطرناک است؛ زیرا هرچند اشکال
متدن متفاوت و گوناگون باشد ،بازهم امت یکی بوده و دارای احساسات و مبدأ واحد
میباشند .بنابر این ،دعوت نیز در میان امت باید یکی باشد و نباید هیچ فرقی میان شهر
و قریه گذاشته شود .تفاعل نیز باید با همه یکسان صورت گیرد.
 .17در این مرحله (مرحلۀ تفاعل با امت) خود حزب نیز با دو خطر مواجه میگردد:
نخست خطر مبدئی؛ خطریکه متوجه مبدأ میباشد و دوم خطر طبقاتی.
اما در خصوص خطر مبدئی باید گفت :این خطر توسط جامعه و متایل آن برای
برآوردن خواستههای مقطعی و جدیاش و همچنین غالب شدن آرای باقیماندۀ جامعه
باالی افکار حزب ظاهر میگردد .بدینگونه وقتی حزب در جامعه وارد کارزار میشود ،با
تودههای مردم در متاس شده و با آنها تفاعل میمناید تا آنها را رهنامیی کند .این در
حالیست که حزب مجهز بهمبدأ خویش میباشد .تودههای مردم دارای افکار متناقض؛
از قبیل افکار کهنۀ واپسگرا ،افکار وراثتیِ بهجا مانده از نسلهای پیشین ،همچنین افکار
بیگانه و خطرناک و تقلید از کفار استعامرگر میباشند .بنابر این ،حزب تالش میورزد
تا با این تودهها تفاعل منوده و آنها را با دیدگاهها و افکار حزب آشنا سازد ،با جدیت
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میکوشد تا مفاهیمشان را تصحیح و عقیدۀ اسالمی را در آنها برانگیزد و فضای صداقت
و عرف درست همهگانی را توسط مفاهیم حزب در میانشان بهوجود آورد .این کار
مستلزم دعوت و تبلیغات (ارشادات) میباشد تا حزب بتواند امت را بر اساس مبدأ دور
خود جمع مناید؛ طوریکه باور امت را به مبدأ تقویت بخشد و در ایشان نسبت به مفاهیم
حزبی اطمینان ایجاد کرده ،اعتامد و احرتام امت را جلب و امت را آمادۀ عمل کردن تحت
رهربی حزب مناید .آنگاه وظیفۀ حزب اینست که به تعداد اعضای خود -که امت باالی
آنها اعتبار داشته باشد -بیفزاید تا این اعضا رهربی عام و تام امت را هامنند جرنالهای
نظامی به عهده گیرند .هرگاه حزب در این مرحلۀ تفاعل موفق گردد ،در آنصورت امت
را در چهارچوب مبدأ بهجانب هدفیکه در نظر دارد؛ بدون اینکه از خط سیر خود خارج
و یا منحرف شود ،رهربی خواهد منود.
اما اگر حزب رهربی تودههای مردم را قبل از امتام مرحلۀ تفاعل و ایجاد آگاهیعامه
در بین امت بهدوش گیرد ،در اینصورت رهربی مردم توسط حزب مطابق مبدأ نبوده؛
بلکه توسط شناخت عالیق موجود امت ،برانگیخنت احساسات و تصویری که در برآوردن
آرزوهای امت نزدیک است.
در حالیکه این تودهها درین حالت ،هنوز هم احساسات قبلیشان را از قبیل
میهنپرستی ،ملیتگرایی و روحانیت کهنوتی از دست نداده؛ بل فعالیتهای گروهی
آنها را تحریک منوده و در پی آن عنعنات مبتذل؛ مانند فرقهگرایی و مذهبگرایی،
افکار کهن؛ مانند استقالل و آزادی ،شعارهای فاسد؛ مانند نژادپرستی و قبیلهگرایی
دوباره در میانشان قدعلم میمناید .اینجاست که تناقض بین حزب و تودههای مردم
بهمیان میآید؛ زیرا آنان خواستار چیزهایی برای خود میشوند که با مبدأ مطابقت ندارد
و همچنین خواهان برآورده شدن آرزوهای کوتاهمدت و مقطعی میگردند که برای
امت مرض متام میشوند .آنان برای برآورده شدن این آرزوهایشان بهحامسه آمده،
هیجانشان افزایش مییابد و رسانجام خواستهها و شعارهای گوناگونی هویدا میگردد.
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در اینصورت حزب باید در بین دو انتخاب مشکل تصمیم بگیرد :یا با برآشفتگی و
عملکرد ناشی از احساساتشان مقابله کند که در نتیجه سبب ویران شدن متام چیزهاییکه
حزب برای تسلط داشنت بر جامعه بنیاد گذاشته بود ،میشود و یا با منحرف شدن از مبدأ
خود و سهلانگاری در آن مردم را طور موقت راضی مناید .البته هریک از این دو مورد،
خطری بزرگی برای حزب میباشد.
بنا ًء بر اعضای حزب الزم است ،هرگاه مردم و مبدأ باهم در تضاد قرار گیرند ،تنها

به مبدأ متمسک شوند و بس؛ هرچند در برابر خشم امت هم قرار گیرند؛ زیرا این خشم
موقتی بوده و پایداری اعضای حزب در مبدأ ،باور و اطمینان امت را نسبت به خودشان
مجددا ً برمیگرداند.
اعضای حزب در هیچ صورت نباید کوچکترین تخلف و تخطی را از مبدأ مرتکب
شوند؛ زیرا این مبدأ است که زندگی حزب بهشامر رفته و نیز ضامن بقاء و دوام حزب
خواهد بود .برای دوری جسنت از چنین حاالت ناهنجار و دفع این چنین خطرها ،حزب
باید تالش ورزد تا امت را با مبدأاش انس دهد ،وضوح و روشنی افکار و مفاهیماش را
همچنان حفظ مناید و کوشش کند حاکمیت فضای افکار حزب باالی امت دوامدار
مباند .توجه و جدیت فراوان به مرحلۀ تثقیف ،اهتامم زیاد به تثقیف گروهی ،افشای
دقیق نقشههای استعامر ،پاسداری دوامدار از امت و منافع آن ،ذوب شدن در مبدأ و
حزب بهگونۀ همهجانبه ،زدودن غبارهاییکه بر روی افکار و مفاهیم حزب مینشینند تا
همواره پاک و صاف مباند و بهخرچ دادن بیشترین تالش و کوششیکه در توان هست،
همهوهمه مواردیاند که پیشبرد آن امور را آسان خواهند منود.
خطر دومیِکه حزب با آن روبرو میگردد ،هامنا خطر طبقاتیِ است که در بین
اعضای حزب رخنه میکند؛ نه در میان امت .چنانکه وقتی حزب منایندگی از امت و
یا اکرثیت آن میکند ،از یک مرتبۀ بلند ،مقام محرتم و بزرگداشت همهجانبه در میان
امت و افراد پرنفوذ برخوردار میباشد .امکان دارد قرار گرفنت در چنین مقامی با عث
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غرور و تکرب گردد و از این جهت اعضای حزب فکر کنند که بر امت برتری دارند و
اینکه وظیفۀشان رهربی منودن امت است و وظیفۀ امت اطاعت و فرمانبرداری از آنها
میباشد .اینجاست که آنان خود را بر امت و یا افراد عادی حزب ،بدون اینکه عواقب
آن را در نظر گرفته و آن را ارزیابی منایند ،برتر میدانند .هرگاه این روش ادامه یابد ،امت
فکر میکند حزب طبقۀ دیگری بوده که از سایر امت متفاوت میباشد و در خود حزب
نیز احساس طبقاتی به میان میآید .این احساس نشانۀ آغاز نابودی حزب بهشامر میرود؛
زیرا اینگونه برخورد ،تالش حزب را برای بدست آوردن اطمینان مردم و باور افراد
صاحب رسوخ کاهش میدهد و اعتامد مردم را نسبت بهحزب کم میکند .از اینجاست
که امت رشوع به روگشتاندن از حزب میکند و هرگاه امت از حزب روگردان شود ،حزب
فرو میپاشد و برای برگرداندن اعتامد مجدد نیاز بهتالش و کوشش دو برابر خواهد بود.
از اینرو ،اعضای حزب باید مانند افراد عادی امت باشند ،جز خدمتگذاران امت،
دیگر هیچ احساسی نسبت به امت نداشته باشند و باید بدانند که مسئولیت حزبیِشان هامنا
خدمت به امت است؛ زیرا چنین احساس و فهم سیستم دفاعیِشان را تقویت میبخشد
و آنها را نهتنها در کسب حامیت امت کمک میمناید؛ بلکه در مرحلۀ سوم ،زمانیکه
ایشان قدرت را بدست میگیرند و مبدأ را تطبیق میمنایند ،نیز کمک میکند .در نتیجه
در زمان حاکمیتشان باالی امت ،همچنان خدمتگار امت باقی میمانند و بدینترتیب،
زمینۀ تطبیق بهرت مبدأ برایشان میرس میگردد.
 .18مرحلۀ سوم ،مرحلۀ رسیدن به حاکمیت میباشد.
حزب توسط امت و فعالیت برای طلبنرصه ،قدرت را بدست میآورد و مبدأ را
یکباره و بهگونۀ همهجانبه تطبیق میمناید .این هامن طریقهایست که بهنام طریقۀ
انقالبی یاد میشود .این طریقه ،مشارکت در قدرت را بهگونۀ نسبی منیپذیرد؛ بلکه متام
قدرت را خود در دست میگیرد و آن را طریقۀ تطبیق مبدأ برمیگزیند؛ نه بهحیث هدف.
طریقۀ تطبیق مبدأ اسالمی در هر رشایط و هر حالتی طریقۀ انقالبیِ است که هرگز تدریج
را منیپذیرد.
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هرگاه دولت مبدأ را بهشکل کامل و جامع "در داخل" تطبیق منود ،باید بهحمل
دعوت اسالمی "در بیرون" آغاز مناید و در بودجۀ دولت مبالغی را برای گسرتش دعوت و
تبلیغ آن اختصاص دهد .دولت رسپرستی حمل این دعوت را یا به اساس روابط بیناملللی
و یا توسط حزب ،نظر به چگونگی حاالت ،به دوش میگیرد.
حزب با وجود بدستآوردن قدرت بازهم به فعالیتهایش بهصفت یک حزب ادامه
میدهد و دستگاه حزبی آن همچنان برپا میماند؛ چه اعضای حزب دارای مقام دولتی
باشند و یا خیر.
حکومتداری نخستین گام عملیِ تطبیق مبدأ حزب در دولت و تالش برای تطبیق
ی اند که حزب برای
آن در هر جزئی از اجزای جهان بهشامر میرود .این هامن گامهای 
گذار فکره به مرحلۀ عملی آن در میدان زندگیاش برمیدارد .به عبارت دیگر ،اینها
گامهایی اند که حزب برای گذار مبدأ به میدان زندگی بهمنظور ازرسگیری زندگیِ اسالمی،
رشد فکری جامعه و حمل دعوت به متام جهان برمیدارد .اینجاست که حزب وظیفۀ
عملیِ خود را که بخاطر آن تأسیس شده بود ،عهدهدار میشود.
بدینترتیب ،وجود حزب ضامن حقیقی برای برپایی دولت اسالمی ،دوام آن دولت،
تطبیق درست و صحیح اسالم ،دوام آن و تطبیق و حمل دعوت اسالمی برای متام جهان
میباشد؛ زیرا بعد از تأسیس دولت ،حزب بهحیث مراقب (نظارتکننده) دولت ،امت را
در امر محاسبۀ دولت رهربی میمناید .در عین حال ،دعوت اسالمی را به رسزمینهای
اسالمی و سایر نقاط جهان حمل میمناید.

ومن اللّه توفیق
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