
  !!ي قربان و انقالب ارتجاعديع
  

.  سر و صدا گذشتی است، بی اسالمدي عني بزرگتری بزرگ مسلمانان، و به قولدي از دو عیکيکه " قربان "دي سعديع
 همه قابل ی برای غذائمي رژريي و تغی روزه دارکماهي پس از دني خوردن و آشامی آزادکنند، یرا همه مردم احساس م"  فطرديع"

 یلي جمع قلیعني هرسال، اني قربان که درظاهربه حاجدياما چرا ع!  کنندی بودنش را لمس مديست و با تمام وجود عفهم ودرک ا
؟ چه !رنديگ ی ملت جشن مهي و بقشود ی اعالم می عموملي روز تعطکند، ی مداي پميارتباط مستق)  هزارم آنکيحدود (از ملت 

 ؟! فطر استدي از عرِ  همه ُامت و مهم تی روزه دارهکماي باالتر از ی روزني چنتي است که اهمیرمز
  

 به حوض و دائمًاای که  و اخالص در بندگی است، به آب خالص و تازه" توحيد"توان عيد قربان را که نماد  آيا می
  کند، تشبيه کرد؟   ِِ ناشی از ايستائی محافظت میريزد و آن را از دگرگونی و فساد ای بسته می برکه

  
ای که با  هدايت جاری، ازيکماه نماز و روزه بايد، ابراهيمی انجام شود، آثاراين ، آنچنان که"حج"سد اگر ر به نظر می

  .ثرتراستتباط با دريای معرفت انجام شود مؤريا و شرک در برکه بسته و بی ار
  
 ی اما خدا که جا و مکان.بنده به خالق گردد" یکينزد" که موجب شود ی گفته میري، به کار خ"قرب "شهياز ر" یقربان"

 جستن به صفات یکي تقرب نزدنديگو یم! ستي کجا نچي از او دور شود؛ همه جا هست و هاي و کي به او نزدیا ندارد که بنده
 .ثارگرانهي ای و عملیخداست با انجام قربان

 
 مال ثاري است از ای نمادوانيِ  حی قرباننديگو ی؟ م! کندکي زبان بسته ما را به خدا نزدیوانيچگونه ممکن است کشتن ح

 الي به مال و امیها ی ترک وابستگیعني" خود" تنها با دور شدن از یعني.  و محتاجانني مساکی برایو اطعام گرسنگان و دلسوز
 . شدکي است، نزددهي که استعدادش را در روح ما دم،یئ"خدا" توان به صفات ی که مهاست ی مبارزه با خودپرستیعني ،یائيدن

 
 ؟! هم داردی و فراملیتر مل  و ابعاد گستردهی جنبه اجتماعاي است، ی شخصی و عبادتی فردیمنحصرًا عمل" یقربان "ايآ

 
 ثاريهم ا.  بوده استی به تنهائی و تقربی فردی کارم،يا دهي خوانده و شنی قربان و عمل قرباندي تاکنون در باره عآنچه

 ی تلقی فردی گوسفند در زمانه ما عبادتی بوده است، و هم قربانی فردیبل کار قیها در هزاره" لياسمع "ی و قربانميابراه
 یها ی و وابستگی و نژادی قومیها ی و از خودخواهدي کنند تا از شرک به توحی را قربانیزي است چزالزميها ن  ملتايآ. شود یم

  برسند؟دي آزاد شوند و به توحی آباء و اجداددهي پوسیها  و سنتیخي تارريدست و پاگ
  

شوند، يا جوامع نيزروح و شخصيت مستقلی  آيا فقط افراد از خدا دور میاگرهدف از قربانی، نزديکی به خداست، 
های متعالی  به ارزش" تقرب"نحرافات اخالقی و گذارند، نيازمند پاک شدن از ا ای که بريکديگر می ثيرات متقابلهأداشته، با ت

 هستند؟ 
مهم تر اين که، ؟ ! داده شده است و نه به يک فرد،)یقوم حضرت موس( امت کيبه " وذبح گا "ِ در قرآن فرماِن

 را سخت ملتهب و )ع(ی صادر شده که قوم موسی فرمان در ارتباط با قتلني اشود، یبرحسب آنچه از تورات و قرآن استنباط م
 ؟ ! گاو را فرمان داده استکيتنه، ذبح  فني کردن آتش اوش خامی کرده بود و خداوند برای و برادرکشیدستخوش جنگ داخل

 
 و آرامش به جامعه  تي فتنه و بازگرداندن امنني دردفع ای معما که کشتن گاو چه نقشني ادي گذشته در گشودن کلنيمفسر
 یها تي مسئولداني مفسران درمهي از بقشي که بیمرحوم طالقان. اند  ابرازکردهی گوناگوناني زده و نظری مختلفاتيداشته، حدس

 گاو و کي در فلسفه کشتن کرد، ی را نظاره می تحوالت اجتماعی چشم بازتروبا شرکت داشت یاسي و مبارزات سیاجتماع
  : پردازدی قتل مني ایابي شهي شده بود، به رلي اسرائی بنري که دامنگیا ارتباط آن با فتنه

 
 که بر یا  و احاطه،"گاو" به خي در طول تاررياس قوم ني ای از وابستگی، با آگاه" از قرآنیپرتو "ريدر تفسنامبرده 

 تعلقات ني در همشهي وقتل و کشتارها ری اجتماعیها  فتنهدانست ی کرده بود، مداي پیخي تاری وابستگني قرآن، دروصف ااتيآ
 .  داردیدي توحريغ

  
 که منشإ شّر و ی پزشکاي ی عالم اجتماعکيمانند . دي به حساب آن بزناي آن گاو یآن قتل را به پا"... 
 . به حساب آن آوردديبا...  رایماري باي تي جنانيا: ديگو ی و مکند ی می را معرفیماري باي تيجنا
 بردن اني و با دستور از مها، تي لطف خداوند است که با شناساندن اصل و منشإ همه گناهان و جنانيا

 نگه ی همی را ازهالکت وتباه و نفوس و حقوقبخشد ی مني نوی زندگوستهيآن، نفوس وجوامع را پ
 "ی الموتيیحيکذلک  .دارد یم

 )٢٠٠ ص ١ از قرآن، جیپرتو(
 



 و یديبه گاو بود که پس از آنهمه مبارزات توح) انيهمچون هند (لي اسرائی و همه جانبه بنقي عمیها یوابستگ
 انقالب ليشان برگشتند و با تبد شته گذیها  به آداب و عادتدند،ي سر او را دور دی که چند روزني هم،یمعجزات حضرت موس

 !!  به پرستش گرفتندکتاي خالق ی را به جای طالئیا  گوساله،ی به انقالب ارتجاعیديتوح
 
 شهي شده مردم در حوادث پس از انتخابات و تجاوزات به جان و مال و ناموس مردم رختهي به ناحق ریها  خونايآ

 ؟! و کتاب و سنت مسلمانان نداردی قانون اساسی از اشخاص بجایروي پ دردي و انحراف از توحگري دیها یساز درُبت
 مطالب، به تناسب ني را اشاره کرده است، ای باب قبًال نکاتنيدر ا" یگوساله سامر" تحت عنوان یا  قلم در نوشتهني ا

  .گردد ی ممي آن تقدلي قربان در تکمديع
  

   استبداد و ارتجاعديبازتول
 

 در نفوس ی اساسراتيي مادام که تغ،ی اجتماعاي یني همه انقالبات دست،ي  نخي در تاری و استثنائمثال فوق نمونه نادر
 فاجعه ی قبل از آگاهیهر انقالب:"یعتي دکتر شراديبه قول زنده .  خطر بوده و هستندنيملت حاصل نشده باشد، در معرض ا

 .ت ها همواره در معرض عقبگرد هستندگردد، اما مل  به اين ترتيب، اگر چه زمان به عقب بر نمی."است
  

 کتاب تکرار شده ني بارها در ا،ی اجتماعاي ی است که، به صورت فردی قرآنیعنوان" یانقالب ارتجاع "اصطالح
؛ انقالب پر )هي عقبیانقلب عل(: را به کار برده است)  پاشنه پایبه معنا" (عقب" ارتجاع، کلمه ی تفاوت که به جانيبا ا. است

 است صد و هشتاد درجه به ی وبازگشتیواپس گرائ!  کنندی مني تمرپادگانها است که سربازان در یهمان عقبگرد!! اپاشنه پ
 . سابقتيوضع

 
 . از آنها اشاره کرده استی داشته باشد که قرآن به برختواند ی می مختلفلي دالی ارتجاعانقالب

  
  عادت  بر  استمرار)الف

 
 وقلب مکه به شي قرادتي آنان، مرکز تجارت وسی اعتقادتيقبله گاه اعراب، کانون هو لي خلمياز دوران ابراه" کعبه"
!! برگرداند"  المقدستيب" شدن رسالتش، به فرمان خداوند، قبله را از کعبه به ی اسالم از همان آغاز علنامبريپ. رفت یشمار م

اما چه .  ناگوار بوداري به خانه خدا داشت بسیا  العاده فوقی که دلبستگز،يامبرني پخود ی عالوه برمسلمانان، برایريي تغنيچن
 .رازابالغشي بود و ناگزی کرد؟ حکم الهشد یم

  
 گرداشتندي دی و توجهاتخياعراب تار.  استهودي قوم اءي و انبخي کننده تاری و تداعلي اسرائی بنیني المقدس کانون دتيب

  نهفته بود؟بي کاربه ظاهر عجني در ای چه حکمتیبه راست! آمد ی گران مشانيبرا" غرب" به کردي رونيکه ا
 
 :دهد ی محي سوره بقره اجماًال توض١۴٣ هيآ
 

 را که از رسول ی تا کسانمي کرده بودني جهت معني تنها از ا،یستاديا ی که رو به آن میقبله ا..... 
ترک ( و مسلمًا ميمشخص گردان! کنند یبه پاشنه خود عقب گرد م که ی از کسانکنند، ی میرويپ

 کند یع نمي شما را ضامانيخدا ا.  کردهتشاني که خدا هدای کسانی نه برایدشوار است، ول) ها سنت
 .خدا به بندگانش رئوف است!)  رودی از دست منتاني قبله دی شکلريي باتغديفکر نکن(
 

 َوِإن َآاَنْت َلَكِبيَرًة ِإالَّ َينَقِلُب َعَلى َعِقَبْيِهن َيتَِّبُع الرَُّسوَل ِممَّن  َجَعْلَنا اْلِقْبَلَة الَِّتي ُآنَت َعَلْيَها ِإالَّ ِلَنْعَلَم َمَوَما
  َعَلى الَِّذيَن َهَدى الّلُه َوَما َآاَن الّلُه ِلُيِضيَع ِإيَماَنُكْم ِإنَّ الّلَه ِبالنَّاِس َلَرُؤوٌف رَِّحيٌم

  
 است، رتي و بصی که فاقد آگاهیکردي رونين بود، چن از گذشتگادي عادت وتقلی کردن اعراب به کعبه از رویرو

 شرک و گاهي پانکي که ای کوچک و بزرگ قبائل است و کانونیها  که انباشته از ُبتیا  کعبهند،يآفر ی نمی در زندگیتحول
 در دوران  درمان کند؟ چه بسایکردي روني با ادامه چننکي که ابود درمان کرده تي از دوران جاهلی شده، چه دردیپرست بت

 ی شناخت کامل زندگني همچنگر،ي اقوام دیخي داشتن و مطلع شدن ازسوابق تارگري دیها  به کانونی قبله، نگاهرييموقت تغ
 شده ی فرصت را فراهم کند که دگرباربازگشتشان به کعبه با دل ودرون نورانني مسلمانان، ای گذار کعبه و پدر معنوهي پام،يابراه

 به ی به فرمان الهگري تجربه گران بها بود که باردنيبعد ازا.  در فلسفه قبله متبلوراست باشدنيرت نماد که بصویهائ از ارزش
  . برگشتنددي کانون توحنيا

 
 یها  از سنتتي و تبعدي اگر خانه خدا هم باشد، مادام که از سر تقلی حت،یخي قبله نشان داد افتخارات تارريي تغتجربه

  .رساند ی را به سعادت نمی ملتچي گردد، هیوري عادت پی و از رویخيتار
  



بازگشت .  در معرض از دست دادن است، حفظ انقالب از بپا کردنش دشوارتراستزهموارهي انقالب نکي یدستاوردها
 است، خي نوعش، از مسلمات تجربه شده در تارني و سخت عالج ترني مردم، آنهم به بدتردنياستبداد، در صورت کنار کش

 از نهيري کرده ودشمنان دلي است که مبلغان جاه طلبش به قدرت و ثروت میماني و اني مردم از دیزارير از آن بخسران بارت
 . زده باشندیني دتي هوشهي به رشهي تشان یني دی مردم نسبت به مبانیخبر یب

 
سر نحوه بازگشت ما بحث بر .  درخشان وبا شکوه هم باشداري ممکن است بسست،ي نی بدراثي الزامًا میخي تارگذشته

 و اتکاء به  عملکرد یافتخارات باستان. ميکن ی گذشته، به تناسب زمانه، میها  است که از آداب و سنتیا به آن، ونوع استفاده
 ني آن است که دی از ابعاد گسترده فرهنگیبي هر قوم ترکتيهو. کند ی را درمان نمما امروز ی از دردهای درد،یخيقهرمانان تار

 ی و مبارزه با بخش اسالمانيراني ایتي هوهيتجز.  شکل گرفته استخي که در روند تارروند ی از آن به شمار می جزئزينو مذهب 
 که در یهائ زتالشيامروز ن. دي آن آشکار گردیحاصل ی ب١٣۵٧ آغاز شد و با انقالب سال ی بود که از زمان پهلویآن، تالش
 جز ی درد را درماننيا. برد ی نمی ره به جائشود یو انحرافات گسترده آن انجام م حاکم در کشور ینيالعمل به استبداد د عکس
  .ستي نیني و دی ملتي هولي اصی بر مبانیآگاه

  
   به رهبري افراطي و وابستگي پرستتيشخص) ب

 
ياز کند، وابستگی آنها به رهبران جنبش و ن های آزادی بخش را تهديد می خطر ديگری که انقالبات مردمی و نهضت

ها و اصولی که  های مردم بيش از رهبر، به ارزش وضعيت ايده آل موقعی است که توده.  مستمر اوستشان به رهنمودهای دائمی
ای که هرکدام يک نهاد و رهبر بوده، بدون فرمان گرفتن از باال  به گونه. اند وابسته و باورمند باشند برای آن انقالب و جنبش کرده

  . ر شناخته شده عمل کنندبتوانند در همان مسي
  

 نکرده باشد، همواره داي پیاديربنيي تغی در نفوس مردم نفوذ نکرده و مناسبات اجتماعقًاي عمی فرهنگراتييمادام که تغ
 بازگشت ی قبلی انقالب کرده مردم به همان نظام فکریها  کشته شدن رهبر، تودهاي یعي خطر وجود دارد که با مرگ طبنيا

 هشداربه ُسست ني اامبر،ي کشته شدن پعهيکه پس از شکست مسلمانان و شا" ُاحد" جنگ یخي به مصداق تارديننگاه ک. ندينما
 :باوران داده شده است

 
 شما اي کشته شود، آاي ردياند؛ اگر او بم بوده) یگريد (امبراني است که قبل از او پیامبريمحمد فقط پ

، هرگز ) کندیانقالب ارتجاع(به گذشته بازگردد  و هر که د؟يگرد یگذشته خود بر م) تيجاهل(به 
 . به خدا نرساند، و خدا سپاسگزاران را پاداش خواهد دادیانيز
 

 َوَمن َينَقِلْب َعَلَى انَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم ُمَحمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه الرُُّسُل َأَفِإن مَّاَت َأْو ُقِتَل َوَما
  َبْيِه َفَلن َيُضرَّ الّلَه َشْيًئا َوَسَيْجِزي الّلُه الشَّاِآِريَنَعِق

  
  گانگاني از بيروي پ)ج

  
 ی آنان تفرقه و جدائاني می به نوعکوشند ی مردم وحشت دارند و میکپارچگي از وحدت وشهيدشمنان و مخالفان هم

 بازگرداندن ی برای استعمار غربیغاتي تبلیها  و تالشین عثمای امپراطوری مسلمانان پس از فروپاشیاش پراکندگ نمونه. فکننديب
 را به سلسله فراعنه و اهرام اني است؛ مصری قومیها  و آداب و سنتیستيونالياس و نی به افتخارات نژادیُشَعب مختلف اسالم

ها   ُترکن،ي النهرني بابل در ب آشور و کلده ویها  را به تمدنها ی عراق،ی ساسانیها  و کاخی را به دوران هخامنشانيرانيثالثه، ا
 .... گونهني را به همهي وبقی در دوران روم شرقخشانيرا به تار

  
 و تي مذهب از ملکي وتفکیخي تارتي هوهي، تجز)راني و اهيازجمله در ترک (خي زبان و مبداء تارريي تغی تالش برا

.  مردم استی شناخته شده برایها وهي ازجمله شکنند، یم که ی و غافل ساختن آنان از غارتیسرگرم کردن مردم به مفاخر باستان
 :ی هشدارقرآنني به ادينگاه کن

 
 و گردانند ی شما را به گذشته بازمد،ي مؤمنان، اگر از ِانکارورزان اطاعت کنی ا-١۴٩آل عمران 

 . کرددي خواهبار اني زیانقالب
 

  َأْعَقاِبُكْم َفَتنَقِلُبوْا َخاِسِريَنَفُروْا َيُردُّوُآْم َعَلى  آَمُنَوْا ِإن ُتِطيُعوْا الَِّذيَن َآَياَأيَُّهاالَِّذيَن
 

 و تکيه برنيروها و ،توان نتيجه گرفت که نگاه به عوامل خارج از مناسبات درونی ميان يک ملت به اين ترتيب می
های مفيد و مشروع  از پتانسيل و استفاده بهينه  به جای تالش برای تغييرات بنيادی درون ملت، خارجیهای  و دولتها سازمان

  . از عوامل شکست يک جنبش و بازگشت به ارتجاع و استبداد مجدد خواهد گرديدالمللی، بين
  عبدالعلى بازرگان

   ١٣٨٨ آذر ماه ١٠


