
  !!كشيم از عذابى كه مى
  

 درشرح ١٣٢۶هستم آه در سال " جالل آل احمد"نوشته شادروان " بريم از رنجى آه مى: "اين عنوان را وامدار آتاب
و ! با تفاوتى آه ميان رنج بردن و عذاب آشيدن موجود است. انحرافات حزب توده و جريان انشعاب به رشته تحرير درآورده بود

 .يان آن تجربه واين تجربه انقالب وجود داردهمچنين تفاوتى آه م
 
شود آه به عنوان تنبيهى از طرف خدا دردنيا يا آخرت در  اى دينى تلقى مى در ذهنيت فارسى زبانان، واژه" عذاب"

ننده اما اين استنباط چندان درست نيست و همچون بسيارى آلمات مشابه دينى، فقط بيان آ. شود مورد آافران و مشرآان اعمال مى
درد گرسنگى و تشنگى، درد . است" محروميت"معناى اصلى عذاب، درد و رنج حاصل ازهرنوع . باشد موردى خاص مى

  .خستگى و بى سرپناهى، درد فقدان سالمتى و آسايش و دردهاى مشابه
 

 همين دليل به. آور است"عذاب"ازارضاء وپاسخگوئى به هريك از آنها " محروميت"انسان غرائزو نيازهائى دارد آه 
پس هرعاملى آه راحتى و آسايش را ببرد و آدمى . گويند مى" َعذَ ْب"گوئى به غريزه جنسى است  هم به جوانى آه محروم از پاسخ

اما نيازهاى انسان محدود به غرائز . شود را از مقصود و مرادش بازدارد و به مشقت و درد و رنج بيندازد عذاب محسوب مى
ى و عدالت و امنيت هم از جمله نيازهاى متعالى اوست و چه عذابى بدتر ازاستبداد بدسگاالن آه با سلب اش نيست، آزاد حيوانى

 .آنند اين حقوق زندگى را براى يك ملت زهرمى
 

دستگاه گوارش، گرفتارعذاب دل درد و سردرد و يا از اختالل در : هاى مختلف بدن مثل جسم ما از اختالل سيستم
هاى  عذاب. شود هاى مشابه مى هاى روانى مثل افسردگى، اضطراب، ناآرامى و انواع آسيب ار عذابهاى عصبى گرفت سيستم

هاى روحى  آورد، هم آسيب در بدنه جامعه ببار مى) … فقر، بيكارى، دزدى ، فحشاء و: مثل(هاى مادى  اجتماعى نيز، هم آسيب
 ). …آشى،  استبداد و اختالف، خشونت وخرابى ويأس و نوميدى، رخوت و بى انگيزگى، اعتياد و خود: مثل(روانى 

 
هاى منحرف پيشين در طول تاريخ آمده است، انتقامى الهى، از زاويه نظرى، به خاطر  هائى را آه بر سر ُامت ما عذاب

اب هاى ظهور عذ اين برداشتى سطحى از آيات بدون توجه به قبل و بعد و زمينه. آنيم باورهاى شرك و آفرآميزشان تلقى مى
هاى پيشين همواره محصول عملكرد ظالمانه خودشان بوده است، نه صرفًا انكار خداى يكتا و يا انكار  هاى ُامت است، عذاب
 .هرچند ارتباطى بسيار تنگاتنگ ميان چنان باورها و چنين رفتارهائى وجود داشته  و دارد. رسوالنش

 
نسان واقعيتى انكار ناپذير است، وجود ميكرب گرچه موجبات عذاب در بدنه جامعه همچون وجود ميكرب در بدن ا

شود آه بدن در اثر خستگى يا ضعف توانائى  مى" آافى"براى شروع بيمارى است، اما موقعى اين شرط آامل و" الزم"شرط 
 .خود را در برابر حمله ميكرب از دست داده باشد

 
آند و از حالت رآود و آمون به  د و نمو پيدا مىهاى ضعيف و آماده بيمارى، ميكرب ميدان رش همانطور آه در بدن
هاى گوناگون وجود دارد آه عقالى قوم بايد با آسيب  هاى آسيب رسد، در بدنه جوامع نيزهمواره زمينه تحرك و ظهور و بروزمى

 .هاى علمى موجبات تشخيص دقيق آنها را فراهم آورند و به موقع مهارش نمايند شناسى
 

بعثت يعنى برانگيخته و . است" بعثت"ها در بدنه جامعه بكار برده آلمه   گسترش عذاب آسيباصطالحى آه قرآن براى
همچون اژدهائى سرد و افسرده آه در . فعال شدن هرچيزى آه به حالت خفته و خاموش است و از قوه به فعليت رسيدن آن

 :معرض آفتاب تموز قرار گرفته باشد
 

 تـم بى آلتى افســــرده اساز غ      است نفست اژدرهاست اوآى مرده
 وـآه به امر او همى رفت آِب ج      گــــــر بيــابد آلـت فـــرعـــــون او
 راه صد موسى وصدهارون زند      آنــــــگه او بنيـــــاد فـــرعونى آند
  اى گـردد ز جاه و مال صقر پشه      آرمك است آن اژدها از دست فقـر

 هين مكش اورا به خورشيدعراق      راقاژدهــــا را دار در بـــــرِف فـ
 

" هاى اجتماعى آسيب"هائى، آه به اصطالح امروز  چنين عذاب) بعثت(هاى قرآنى، مردم از برانگيخته شدن  در آموزه
ها و تعصبات و تجاوزات  نظرى هائى درونى آه خود موجد و مولد آن هستند و با تنگ اند، عذاب شوند، هشدار داده شده ناميده مى

 : سوره انعام آه چهار نوع عذاب ناشى از عملكردهاى يك ملت را تبيين آرده است۶۵از جمله آيه . شوند موجب تشديد آن مى

 
 1



 .يابند هاى مسلط بر جامعه آه با زر و زور و تزوير تسلط مى تقدر) من فوقكم(عذاب از باال -١
 
 . اعتناى به قانون هاى مهار ناپذيرو بى هاى لجام گسيخته توده قدرت) من تحت ارجلكم( عذاب از پائين -٢
 
 ).او يلبسكم شيعا( از دست رفتن وحدت و يكپارچگى جامعه و شيوع اختالف وتفرقه -٣
 
 . و چشيدن آثار تلخ تفرقه دامن گستر شدن خشونت-۴
 

گذرد، آنقدر بديهى است آه نيازى به توضيح اضافى ندارد؛ از استبداد  ها با آنچه امروز در ميهن ما مى انطباق اين نشانه
گى يك  از صد پارچه... هاى خودسر لباس شخصى و عوامل ترورو تجاوز و فراگير واليت مطلقه گرفته تا سلطه گروه

 . ساله پديد آمده است٣٢اش در اين  و خشونت و خون و خرابى آه با انحراف انقالب از اهداف اوليهملت گرفته تا خشم 
 

  :اينك نگاه آنيد به تمام آيه
  

ِشَيًعا َوُيِذيَق َبْعَضُكْم َبْأَس َبْعٍض ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعَلىٰ َأْن َيْبَعَث َعَلْيُكْم َعَذاًبا ِمْن َفْوِقُكْم َأْو ِمْن َتْحِت َأْرُجِلُكْم َأْو َيْلِبَسُكْم  -۶۵انعام 
 )١(ۗ اْنُظْر َآْيَف ُنَصرُِّف اْلآَياِت َلَعلَُّهْم َيْفَقُهوَن 

  

يا ازسرقضا و قدر و شانس و "! اتفاقًا"شماريم آه  اى مستقل از عذاب مى هاى اجتماعى را مقوله ما معموال آسيب
ها ريشه در رفتارهاى  شود، اين آسيب  آه در آيه فوق به وضوح نشان داده مىطور شود، اما همان گير مردمانى مى سرنوشت دامن

 .سازند دارد آحاد مردم و نظام سياسى آه برخود حاآم مى
 

طور آه قرآن به صراحت بيان آرده چيزى جز تغيير عميق و بنيادى شخصيت مردم، و ايجاد انقالب  راه چاره نيز همان
 .در اخالقيات نيست

  
  ...نَّ اللََّه َلا ُيَغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّىٰ ُيَغيُِّروا َما ِبَأْنُفِسِهْم ِۗإ… -١١رعد 

  

دهد مگر خودشان آنچه را مربوط به نفوسشان است تغيير  خداوند وضع نيك وبد هيچ قومى را تغيير نمى
  .دهند

 
هائى است آه   نسبت به انحرافات و خيانتاين يك ُبعد قضيه، يعنى ُبعد فردى آنست، ُبعد اجتماعى آن آگاه و بيدار بودن

آنند آه بدترين  آند و انتقاد و اعراض به آنها، و گرنه به تعبير قرآن، ستمكارانى بر جامعه سلطه پيدا مى در جامعه جريان پيدا مى
  .چشانند ها را به مردم مى"عذاب"

  
ىٰ َيْوِم اْلِقَياَمِة َمْن َيُسوُمُهْم ُسوَء اْلَعَذاِب ۗ ِإنَّ َربََّك َلَسِريُع اْلِعَقاِب ۖ َوِإْذ َتَأذََّن َربَُّك َلَيْبَعَثنَّ َعَلْيِهْم ِإَل -١۶٧اعراف 

 َوِإنَُّه َلَغُفوٌر َرِحيٌم
تا روز قيامت آسانى ) آنند آه مقابله با متجاوزين نمى(وآنگاه آه پروردگارت اعالم آرد، برچنين مردمى 

 ...." آنها بچشانندرا برخواهد انگيخت آه عذاب بدى را به
 

هاست نسبت به مراقبت از عملكرد حاآمان و پرهيز ازمحافظه  هشدارى به ملت) ع(فراز حكيمانه زير ازحضرت على
 :هاى اجتماعى آارى و آنار آشيدن از مسئوليت

 
يد آه اشرار را ترك آن) امر به معروف و نهى ازمنكر(مبادا فريضه مراقبت از عملكرد حاآمان و انتقاد به انحرافات 

 .آنيد و هرگز مستجاب نخواهد شد دعا مى) براى خالصى از شّر آنها(آنگاه ! خواهند آرد) حكمرانى(تان بر شما واليت 
  

  ).۴٧نهج البالغه نامه (ال تترآوا االمربالمعروف والنهى عن المنكر فيولى عليكم شرارآم ثم تدعون فاليستجاب لكم 
 

  عبدالعلى بازرگان
  ١٣٨٩  مهر٢
  ٢٠١٠ سپتامبر ٢۴

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اما با توجه به . اند شمرده) زلزله: مثل(و زمينى )  صاعقه و آتشفشان:مثل(هاى رديف اول و دوم را عذاب هاى آسمانى  بسيارى از مفسرين عذاب -١

بيشتر بنظر ) ع(هاى سوم و چهارم آه به وضوح جنبه انسانى و اجتماعى دارد و ناظر به رفتار آحاد جامعه است، همچنين تفسير منتسب به امام صادق رديف
 .اشد جور جباران و نافرمانى طبقات لجام گسيخته ب ميرسد، همان

 2


