
  ؟!وتـطاغ و  د ـتوحي

 
 در اوائل انقالب هم دررأس روزنامه یکنند، و حت   به آن استناد مىها یلي که خیني داني مورد استقبال نوگرااتياز آ

 :بود" ُزَمر" از  سوره هي آني قرار داشت، اصدر یمتعلق به دکتربن" یانقالب اسالم"
 

 َل َفَيتَِّبُعوَن َأْحَسَنُهَفَبشِّْر ِعَباِد الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْو
  

  کنند ی میروي پنشي و از بهترشنوند یبه بندگان من بشارت بده که سخن را م
 
 از روشنفکران مسلمان یاري و بسکند ی متعصب ی وگفت و شنود بی است که داللت برآزاد فکری فوق فراز مطلوبهيآ

 به قرآن نسبت پسندند ی هرآنچه را که مطلوب است و مردم متوان ی ماياما آ. کنند ی استفاده کرده و میني تعصب دیهم ازآن در نف
 خانه دي و اقتصاد گرفته تا خراستي از س،یائي و امور دنی مربوط به زندگیجتماع ااي ی که در مسائل شخصستي نی؟ شک!ميده

 ني راه حل است و اسالم هم انيتر ی منطقات،ي نظرني بهترنشي اقوال مختلف، و گزدني و شنگرانيمشورت با د...  ونيوماش
 ی اگر شخصشود، ی مربوط می و احکام شرعخرت آنچه به خدا و آیعني ،یتي در مسائل هدااي ، اما آکند ی مديياصل را کامال تأ

 مستقل یا  مقولهتي هدااي است، دهي رستي برسد، الزامًا به هدای واحدیاقوال صدها نفرراهم بشنود، آنگاه خود به جمع بند
.  کنندمراجعه خود ني و آئني به سرچشمه ددي باقتي وصول به حقی دارند، برایني که باور دی بوده، کسانتي و اقلتي اکثراريعازم
 کي لي خلميطور که ابراه  بدهد، همانی درستجهي ازهزاران نفر هم الزامًا نتی جامعه گمراه نظرخواهکي در ستي معلوم نیعني

 .ت پرست جامعٔه بکيموّحد بود در برابر
 
 ميتقس" موضوعات"و " احکام: " معمول است، به دو دستههاني فقاني را، آنگونه که در می واقع اگر مسائل اجتماعدر

،  جز ابالغ "احکام "نهي اسالم در زمامبريپ.  داردی قرارو قاعدٔه مستقلنه،ي دو زمني از اکي درهرگراني مناسبات فرد با دم،يکن
 احکام، اجبار و اکراهى به کار رشي پذی و نه براکردي می نماز و روزه و امثالهم با کسی برایشورت نداشت، نه میحکم خدا کار

 و جنگ و استي آن را به عهده داشت و در سی که رهبریا  و اداره جامعهی امور بشریعني، "موضوعات "نهياما در زم. برد یم
 و یامبرياو در واقع دو نقش داشت؛ نقش پ.  بودبنديپا" تيکثرا"و قاعده " شورائى" و به نظام کرد یمشورت م... اقتصاد و

 مانيبراساس پ) نهيمد (ثربي که به درخواست مردم ،یاسي سی که از طرف خدا به او داده شده بود، و نقش رهبر،یني دیشوائيپ
 .  قرار گرفته بودشانيبه عهده ا) درنشستى درعقبه (ینامه مشخص
 
 البته با حسن ،یاست، کسان) بخش احکام (یتيمورد نظر، که به وضوح درباره مسائل هدا هي در ترجمه آرسد ی نظر مبه

 !! کرده باشندلياست به آن تحم) بخش موضوعات (یائي دنی را که مربوط به مناسبات زندگی و قصد خدمت، سخن درستتّين
 
 :رسد ی قلم مني مذکوربه نظراهي از آیا قهي که در برداشت سلی اشکاالتاما
 
 کلمه ،یاز نظر قواعد زبان عرب. مختلف" اقوالِ " آمده است، نه انيبه م"  قولدنيشن" مورد نظر سخن از هيـ در آ١

 )١(.  و کالم خالق استیقول اله" که همانکند ی میبا الف و الم معرفه آمده است که داللت بر قول خاّص" قول"
 
 ی ومتن و فضاهي آاقي از آن، بدون آنکه به سیمي و ترجمه فقط ن مذکورهي آعي برداشت کنندگان نظريه متداول، با تقط-٢

 مهم و اري بسی خود امری که البته به جااند، دهي رسیا جهياست توجه کنند، به چنان نت"  و طاغوتديتوح"آن، که در تقابل و تضاد 
است، اما در آيه مورد نظر، سخن و  کرده هي به آن توصیدر امور اجتماع" شورا" هم در قالب واژه مي است و قرآن کریضرور
  . در کاراستیگريهدف د

 
 چگونه گردد ی آشکار مشود، ی قسمت اکتفا مني شده، که اغلب به بيان ادهي و قسمت خط کشاتي با مشاهده اصل آاليذ

صل کرده و برداشت  و١٨ هيبه آ) هي آهيبدون توجه به بق( سوره زمر را ١٧ هي آی کنندگان چنان مفهوم خاص، دو کلمه انتهایتلق
  .اند  کردهانيدلخواه را ب
 

   )١٧ هيآ (َفَبشِّْر ِعَباِدَوالَِّذيَن اْجَتَنُبوا الطَّاُغوَت َأن َيْعُبُدوَها َوَأَناُبوا ِإَلى اللَِّه َلُهُم اْلُبْشَرى 
 )١٨ هيآ( ُأْوَلِئَك الَِّذيَن َهَداُهُم اللَُّه َوُأْوَلِئَك ُهْم ُأْوُلوا اْلَأْلَباِب  َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَِّبُعوَن َأْحَسَنُهالَِّذيَن

 



 ی و به سوزنند یسرباز م)  اوني به فرامیسرسپردگ( که از تعبد نسبت به طاغوت یبشارت باد برکسان
 ).١٧ هيآ (بندگان مرا بشارت ده) امبري پیا(پس . گردند یخدا باز م

 
 که اند یها همان کسان آن)٢( دکنن ی میروي آن پني و از بهترشنوند یرا م) سخن خدا(ه قول  کی کسانهمان

  ).١٨ هيآ(اند   کرده و همان خردمندانتشانيخدا هدا
 
 است، یکتائي همان ديتوح. است"  با طاغوتديتوح" به وضوح سخن از تقابل د،ينمائ یهمان طور که مالحظه م: ترجمه
 فقط به پروردگارش باشد و فقط و فقط ی در زندگدشي و اممي گفت که بتوان ی موحد میبه کس. زيکه در عمل ن بلده،ينه تنها در عق
در ( کتاب او، نه آراء و احکام اشخاص و زمامداران ی و به راهنمائردي بپذی زندگرد)  حق و باطلیارهايدرمع(فرمان او را 

  .عمل کند) آند مواردى آه با حق تعارض پيدا مى
 
 و ی و آزادشهي هر خودخواه و سرکش براندع،ي و وسی لغویبه معنا): "ره(ی مرحوم طالقانري تعب ، به"طاغوت"ا ام

 )٢٠٧،ص٢ از قرآن، جیپرتو" (.حق خلق است
 

 کرده و از بسترو حّد و اني که همچون رودخانه طغیاني و جرتياست، بر هر فرد و جمع" انيطغ "شهيطاغوت که از ر
هرگاه . مي عبا و عمامه منحصر نمائاي است اگر آن را درتخت و تاج، ی پس ساده نگررد،يگ ی تعلق مکند یمرز خود تجاوز م

 منتظر ظهور و دي آلوده شود، بای پرستتي به شرک و شخصديحمراقبت مردم از عملکرد حاکمان متوقف گردد و تو
 طاغوت یني دري در تعبزي و صدام و امثالهم  ننيستال و اتلري منظرهنياز ا.  موجود بودیاسي متناسب با نظام سیبروزطاغوت
 ملت، کي مقدرات بر زي نیاسي ساني صنف و طبقه و جرکي ی فرد، حتکي"  مطلقهتيوال "بي ترتنيبه هم. شوند یشمرده م

 .باشد  مىاني از طغی آنان، نمونه بارز و آشکاری قلبتيبدون رضا
 
 نزند و متعرض یا  مادام که به منافع حاکمان صدمه،ی و خداپرستیرنداي دی جامعه طاغوت زده، از هرنوعش، برادر

 محافظه کارانه، که در آداب و ی سنتیها ینداري دی سابق برایهمچنان که در نظام سلطنت. ستي نیقدرت آنان نگردد، مانع
" تيربوب" و شود یح م مطری پرستتي شرک و شخصی نفیبه معنا" ديتوح "ی نبود، اما وقتی ممانعتشد، ی خالصه مفاتيتشر

ها آغاز   سرکوب و سربه دار شدنشود، ی استبداد مطلقه عنوان می ملت به جاتي متفرق و حاکمیها"ارباب"خدا در برابر 
 .گردد یم

 
 گذاشته، به ی با طاغوت گرائدي انگشت بر تقابل توحقًاي مقاله، برخالف آنچه اغلب گفته شده، دقني مورد بحث در اهيآ

 او سرباز زده، با بازگشت به پروردگار و تي و تبعتي تولرشي شناختن طاغوت و پذتي که از به رسمدهد یرت م بشاینيمؤمن
 شده تي گروه را هدانيخداوند تنها ا. کنند ی ممي خود را ترسی زندگیاو، خط مش)  عملیکتاب راهنما( از قول ی انحصارتيتبع

 .و خردمند شمرده است
  
  عبدالعلى بازرگان

  ١٣٨٨د ماه  اسفن٢١
  ٢٠١٠ مارچ ١٢

  
) سخنان( اقوال ی کرده و از آن معنایتلق) نه معرفه(را الف و الم جنس " القول" الف و الم درکلمه یالبته کسان  –١

  . نداردتي سنخهي آاقي قلم با سنياند که به نظر ا گرفته
  
 مطرح کرده است که مگر کالم خدا به ی کسانی سئوال را برانيا) کنند ی میروي پنشياز بهتر" ( احسنهتبعونيف: "جمله  –٢

 اني منشي گزدي باهياند که موضوع آ  گرفتهجهي نتني؟ و چن!مي آنها انتخاب کنني دارد که ما از بنيتر و بهتر و خوب و خوب
 کردن ريه مخ توان بیها دارد که از جمله م  تفاوتني که قرآن فراوان ازایدر حال. دباش) نه قول خدا(ها  گفتار مختلف انسان

 اني می در اختالفات خانوادگايو .  عفو و گذشت اشاره کرد که البته حالت دوم بهتر استاي در مقابله به مثل با دشمن نيمؤمن
 هيتوص) عفو، صفح، غفر، رحمت( دارد یليالعمل را که سلسله مراتب تفض  با فرزندان، چهارعکساي گريکديهمسران با 
  )١۶ تا ١۴تغابن (کرده است 

  


