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دوازده گفتار درباره دوازدهمین 
حجت خدا حضرت مهدی)عج(

دوازده گفتار دربــاره دوازدهمین 
حجت خدا حضــرت مهدی)عج( 
تألیف حسین اوسطی در پی معرفی 
و اثبات حجت خدا در عصر غیبت، 
شناخت امام عصر و رفع شبهات در 
این مورد است. این کتاب در مرتبه 
اول درصدد شناخت امام عصر است، 
آن هم براساس حدیث پیامبر)ص(: 

َمن ماَت َولَم یعِرْف اِماَم َزمانِــِه ماَت ِمیَته جاهلّیه. و در مرتبه 
بعد دنبال بهره برداری از آثار مثبت اعتقاد به امام زمان)عج(. 
ویژگی های این اثر: 1- خالصه ای از مطالب ارائه شده در پایان 
هر گفتار ارائه شده است. 2- ســؤاالت مربوط به هر گفتار در 
پایان آن ارائه شده، تا جنبه آموزشی و یادگیری این اثر بیشتر 
شود. 3- عالوه بر نقل روایات و مستندات از دالیل عقلی و نیز 
از حکایات مفید در خالل بحث ها برای تأیید و تبیین مطالب 

استفاده شده است.
مولف معتقد است که عقیده به حضرت مهدی علیه السالم و 
اینکه فردی خواهد آمد که عدل و عدالت را گسترش می دهد، 
ظلم و فســق و فجور را از روی زمین محــو می کند و تمامی 
مستضعفان جهان را از دست مستکبران و خودکامگان نجات 
می بخشد و... قطعا چنین عقیده و ایمانی باعث می شود، اوال: 
انسان را از صحنه های ظلم و ستم و فساد و گناه دور نگه دارد. 
ثانیا: فکر واندیشه انسان را وسیع و جهان اندیش می سازد. ثالثا: 
باعث می شود از وسوسه های شیاطین و نوشته های مسموم و 

دعوت بعضی از شیادان و حیله گران در امان بمانند.
کتاب توسط نشر مشعر چاپ شده و در دسترس عالقه مندان 

قرار گرفته است.

جنگ جهانی
رهبر معظم انقالب:

»جنگ اول و دوم جهانی میوه تلخ جدایی دین از سیاست 
است!« 

1383/03/14

»من تاریخ اروپا را تا حدود زیادی ورق زده ام و نگاه کرده ام. 
حداقل در این صد سال، همین اروپایی ها، دو جنگ جهانی 

پر از مفسده به وجود آوردند!«
1376/02/10

»شــما اروپا را در چهره های بزک کرده اتو کشیده کراوات 
بسته ادکلن زده نبینید، حقیقت اروپا در جنگ جهانی اول 

و دوم است!« 
1373/11/03

»آن روزی که فاتحان جنگ جهانی اول، منطقه غرب آسیا، 
یعنی قلمرو آسیایی حکومت عثمانی را به عنوان مهم ترین 
غنیمت جنگی، میــان خود در کنفرانس پاریس تقســیم 
می کردند، نیاز به یک پایــگاه امن در قلب ایــن منطقه را 
برای تضمین ســلطه دائمی خود بیش از پیش احســاس 
کردند. انگلیس از ســال ها پیش از آن، با طرح بالفور زمینه 
را آماده کرده و با همفکری زرســاالران یهــودی بدعتی به 
نام صهیونیســم را مهیای نقش آفرینی کرده بود؛ و اکنون 
زمینه های عملی آن فراهم می شد. از همان سال ها مقدمات 
را به تدریج در کنار هم چیدند و سرانجام پس از دومین جنگ 
جهانی با اســتفاده از غفلت و گرفتاری  دولت های منطقه، 
ضربه خود را وارد آوردند و رژیم جعلــی و دولت بدون ملت 
صهیونیست را اعالم کردند. آماج این ضربه در درجه اول ملت 

فلسطین و در درجه بعد همه ملت های این منطقه بودند.« 
1399/03/03

اندیشه راهبر

معرفی کتاب

انگیزه مذهبی شدن انسان
در درون ما سؤال هایی مطرح می شوند که: من چه هستم؟ چه 
استعدادهایی دارم؟ و این استعدادها از چه زمینه و چه میدانی 
برخوردارند؟ و چگونه باید در ایــن میدان به کار بیفتند؟ و چه 
کاری با این استعدادها هماهنگ است؟ و این کار با چه هدفی 
باید شروع شود؟ اصال چرا زنده باشم؟ برای خوردن و خوابیدن 
و خوش بودن، آیا عمرم باید در کنار مستراح و آشپزخانه تمام 
شــود؟ آیا برای این کارها به این همه ســرمایه احتیاج دارم؟ 
راستی انگیزه من برای این همه کوشش، برای این همه دوندگی 
چیست؟ محرک من چه می تواند باشــد؟ آیا چیزهایی که مرا 
حرکت می دهند و مرا به کوشش می کشند از من نیرومندترند 
و از من مهم ترند؟  این سؤال ها ناچار جواب هایی می خواهند و 
این است که فکر ما به کار می افتد تا جوابی بیابد و شناخت هایی 
از انسان و هستی و از انسان و استعدادها و از هستی و وسعتش 

به دست بیاورد.
در همین کوشش های فکری، انســان به استعدادهای عظیم و 
در نتیجه به کار بزرگ خودش پی می بــرد و محرک و هدف را 
به دست می آورد و هنگامی که کار انسان شناحته شد، هستی 
شناخته می شود و جایگاه انسان در این هستی آشکار می گردد و 
هست آفرین جلوه می کند. انسان با این تفکرات به جهت حرکت 
خود و هستی و میدان کار خودش پی می برد و به او رو می آورد و 
خود را به او می سپرد و از او روش زندگی و مرگ را و طرز حرکت 
در این راه گسترده را می آموزد. چون یافته که او به استعدادهای 
انسان و وسعت هستی و قانون های حاکم بر آن بیش از انسان 
احاطه دارد و یافته که او به انسان بیش از خود انسان عالقه دارد 
که عشــق به ذات و حب به نفس را، او در نهاد انسان گذاشته و 

انسان را با انسان، او آشتی داده، محبت ها را او آفریده است.
این سؤال های روشــنگر و این شناخت از هســتی و انسان و 

هست آفرین، انگیزه مذهبی شدن انسان هستند.
برگرفته از کتاب: اندیشه من، اثری از استاد صفایی حائری

اندیشه مسطور

 آیا جامعه ایرانی 
دیندارتر شده است؟)2(

با گذشت 4دهه از پیروزی انقالب اسالمی و تشکیل حکومت در 
راستای غایات دینی، برخی از اهالی دانش یک سؤال مهم برای 
ارزیابی کارنامه نظام جمهوری اسالمی طرح می کنند: »آیا جامعه 
ایران نسبت به گذشته دیندارتر شده یا آنکه حکومت دینی موجب 
تسریع بی دینی و سکوالر شدن جامعه ایران شده است؟« عالوه 
بر اینکه برای پاسخ به این ســؤال بایستی معیارهای دینداری و 
دین گریزی و دین ســتیزی به صورت مستند مشخص شوند، ما 
نیازمند آگاهی از پیشینه جامعه ایرانی هستیم آنگاه که حکومت 
غیردینی یا به تعبیر بهتر ضددینی بر سر کار بوده است. سپس 
می توان قضاوت کرد که در مقایســه با آن دوران، جامعه ایرانی 

دین گریز یا دین ستیز شده است یا خیر؟
برای یافتن این پیشــینه می توان به تاریخ رجــوع کرد. یکی از 
روش های اطالع از میزان دینداری جامعه، رجوع به سخنرانی های 
مذهبی ای است که باتوجه به آسیب شناسی روز، محتواهای دینی 

را ارائه می کردند.
یکی از این شخصیت های مذهبی 
که در این زمینه سخنانی را ایراد 
کرده، امام موســی صدر است که 
فرمایشات وی با عنوان »دین در 
جهان امروز« منتشر شده است. 
برای فهم اوضاع آن زمانه مرور این 

سخنان اهمیت دارد:
»واقعیت دین در زمان ما در عرصه 
ایمان، به تعبیر منطقی تصور است 
نه تصدیق. تابلویی اســت زیبا اما 

بی روح که در دل دیندار پرتو نوری نمی تاباند. ایمان در بهترین 
حالت به آرامبخشی هنگام مواجهه با رنج ها و سختی ها مبدل شده 
است، نه محرک و مشوقی برای فائق آمدن بر آنها. غالبا ایمان نقش 

حایل و مانع را بین افراد بشر دارد.
در عرصه شریعت، دین به میراثی قانونی تبدیل شده که در عرف 
متدینان، زینتی ظاهری است. کســی که این قوانین را مراعات 
نمی کند، اشکالی بر او نیســت و مراعات کردن آنها فقط زینتی 
ظاهری اســت. شــریعت در زمان ما به توجیه و تاوان و جبرانی 
برای بسیاری از گناهان بزرگ و سنگین تبدیل شده است. گناه 
می کنند، ســپس برای جبران و طلب بخشــش، مراسم و آیین 
خاصی به جا می آورند. این هم قید و بندی اســت غیرضروری و 
انسان مدرن میل به رهایی از آن دارد. اما در عرصه اخالق، فقط 
به مثابه کمال روحی اســت که به فرد اختصاص دارد و جامعه را 
در برنمی گیرد. به عبارت دیگر، امروزه اخالق وسیله شده است؛ 
وسیله ای برای موفقیت فرد در سیاست یا تجارت یا تولید. حتما 
کتاب های معروف دیل کارنگی را خوانده اید: »آیین دوستیابی«، 
»چگونه تاجر شویم« و امثال آن. اخالق در عرف امروز وسیله ای 
برای جلب مشتری و موفقیت در سیاست و تجارت است. اخالق 
امری معنوی به حساب نمی آید، بلکه جزئی از عوامل موفقیت مادی 

و وسیله ای جدید از اسباب مادی شمرده می شود.

اما در عرصه فرهنگ، دین مجموعه برداشــت هایی اســت که 
دیرهنگام ارائه شده و براســاس تحوالت و پیشرفت های موجود 
متحول می شــود. اما این تحول دســتاورد خود او نیست بلکه 
دستاورد دیگران است. دستاورد تمدن است. حاال دین باید به دنبال 
آنها برود، برداشت ها و تفسیرهای خود را ارائه و تالش کند تا بین 
خود و کاروان تمدن جهان پیوند و هماهنگی برقرار سازد؛ یعنی 
تفسیرهای عقب مانده و دیرهنگام. نظام دینی مرحله ای از تاریخ 
شده است که وضعیت و عوامل خود را دارد و مانند هر مرحله دیگر 
نابود می شود. نهادهای دینی در غرب، در واقع، جزئی از نهادهای 
امروزی شده اند و هیچ نقش اساسی ندارند. همراه کاروان تمدن 
جدید حرکت می کنند، بدون اینکه آن را رهبری کنند. در بعضی 
از کشورهای مشرق زمین نهادهای دینی، مانند حاکمان سابق، 
کامال منزوی اند و در برخی دیگر آنچنان دچار ضعف شــده اند 
که تنها در میان گروه های خاصــی رونق دارند و مختص به افراد 
گروه شان هستند. اگر از حد و مرزهای تحمیل شده بر آنها فراتر 
نروند، احترام دارند. رسوبات و باقی مانده هایی هستند در قلب های 
مردم و می توان گفت که بخشی از عقل باطنی را تشکیل می دهند. 
تجربه های دینی تنها افتخار و عظمت برای گذشته های امت ها 

شده است.
به طور خالصه، در کاروان تمدن جدید دین نقش رهبری ندارد؛ 
فرمانبردار است نه پیشوا؛ منفعل اســت نه اثرگذار، باحشمت و 
شکوه پشت سر این کاروان حرکت می کند و می کوشد که خود را با 
پیشگامان این قافله هماهنگ کند. در بسیاری از زمان ها و مکان ها 
دین در مقام وسیله ای برای تشکیالت و حزب گرایی به کار می رود. 
اما حزب را، حزبی را که به نام دین تشــکیل شــده است، کسی 
رهبری می کند که دورترین مردم از آن است. کسی درباره دین 

سخن می گوید که بی اعتقادترین مردم به آن است.
در گذشــته مانند دوره های اخیر، دین به مثابه شــعاری برای 
محتویات غیردینی به کار می رفت. مبانی و افکاری که محصول 
تمدن غرب اســت، به دور از مبانی دینی شکل گرفته است. این 
مبانی که با رنگ و شــکل دینی به مردم عرضه شده و با نام دین 
در کام آنان ریخته می شود، فقط شــعار است و اسم، ولی محتوا 
غیردینی است. دین در زمان ما مراسم تشریفاتی است؛ میراث 
کهن است؛ تشکیالت و مؤسسات و محدودیت هاست و در بهترین 
حالت توشه ای ست برای آخرت و وســیله ای برای هموار کردن 
راه های مرگ، عجیب اینکه برخی از عالمان دینی قبل از دیگران 

به حقیقت دین کافر می شوند.«

اندیشه معیار

افغانستان به عنوان حد فاصل بین روسیه و هند، 
از مستعمره خود دفاع کند. از طرف دیگر روسیه 
و انگلستان براساس معاهده 1907، ایران را به 
منطقه نفــوذ خود تبدیل کردند. این شــیوه از 

استعمار، نوعی استعمار نوین محسوب می شد.
لکن اســتعمار به شــیوه کهنه خود همچنان 
در آســیا پیش می رفــت. هلندی هــا اندونزی 
را تصاحب کردنــد، فرانســوی ها، هند و چین 
)شامل کشــورهای ویتنام، الئوس و کامبوج( و 
انگلستان سرزمین مالزی، برمه و برونئو را اشغال 
کردند. قــاره آفریقا هم عمدتــا در این دوران، 
بین قدرت های اروپایی تقســیم و تکه تکه شد. 
تفنگ های خودکار و مسلســل ها کشــورهای 
اروپایی را پیروز می کرد و در مقابل، مردم آفریقا 

قتل عام می شدند.
تصرف شمال آفریقا که از سرزمین های اسالمی 
محسوب می شــد، به ســختی صورت گرفت و 
بعد از تصرف هم مقاومت هــای مردمی، حفظ 
این مناطق و مســتعمرات را با ســختی مواجه 
کرد. انگلســتان در برابر مبارزات آزادی طلبانه 
ســال های 1880 مــردم مصر، به اســکندریه 
لشکرکشی کرد و با بمباران آن و سرکوب مردم، 

حکومتی همسو با منافع خود بر سر کار آورد.
این جنگ ها مقدمه ای برای حضور طوالنی مدت 
کشورهای اروپایی بود و با اقدامات آنها به تدریج 
ماهیت اســتعمار روشــن شد. ســپس شکل 
استعمار تغییر یافت. در ابتدای دوران استعمار 
بهره کشــی اقتصادی همراه با حضور نظامی و 
فیزیکی قدرت های اروپایــی صورت می گرفت 
اما به مرور و در برابر آگاهی ملت ها و در پاســخ 
به جنبش های آزادی بخش، اســتعمارگران رو 
به سیطره سیاسی توسط حاکمان دست نشانده 
آوردند. در واقع شروع اســتعمار سیاسی از این 
دوره اســت. در این شــیوه نه فقط دارایی ها و 
اموال یا فرصت های سیاســی و حکومتی، بلکه 
افکار و ارزش های مستعمره نشینان هم در دست 
اســتعمارگران قرار می گرفت. استعمار جدید 
مردم مستعمرات را وحشــی و انسان هایی فاقد 
فرهنگ و تمدن می دانست. آنها اعتقاد داشتند 
استعمار، رسالت انســان متمدن اروپایی برای 
هدایت و نجات بومیان است. بر این اساس عموم 
غربی ها اعتقاد داشتند بومیان و ساکنان اصلی 
مســتعمرات، لیاقت اســتفاده و برخورداری از 

امکانات سرزمین هایشان را ندارند.
اروپا ابتدای قرن19 شــاهد جنگ های ناپلئون 

بود و با جنگ واترلو در 1815 و شکست ناپلئون 
تمام شــد. از آن به بعد جنگ ها در مستعمرات 
متمرکز شــد. از طرفی آخرین جنگ افزارهای 
ویرانگری که طی انقالب صنعتی ســاخته شده 
بود، در جنگ های اســتعماری بــه  کار گرفته 
می شد. انگلستان، فرانسه و با کمی تأخیر، آلمان 
سه استعمارگری بودند که با ازبین رفتن قدرت 
استعماری اسپانیا و پرتغال، یکه تاز میدان شده 
بودند. 3 استعمارگر جدید هم در این قرن به این 

3 کشور پیوستند: روسیه، ژاپن و آمریکا.
فرانســه که پیش تر از آلمان شکســت خورده 
بــود، مهیــای انتقام می شــد. از طــرف دیگر 
روســیه برای امپراتوری اتریش- مجارســتان 
برنامه هایی داشت. آلمان در 1879 با اتریش-
مجارستان متحد شــد تا دو خطر رفع شود. به 
عبارتی مستعمرات، عرصه زورآزمایی دولت های 
اروپایی شدند. فرانسه مســتعمره ایتالیا یعنی 
تونس را گرفت و ایتالیا که به خشــم آمده بود 
به اتحاد دشمنان فرانسه یعنی آلمان و اتریش- 
مجارستان پیوست. این چنین اتحاد مثلث شکل 
گرفت. فرانسه و روسیه که از این اتحاد ترسیده 
بود، اختالفات را کنار گذاشته و اتحاد دوجانبه را 

در 1891 شکل دادند.
انگلستان هم در 1907 به اتحاد دوجانبه فرانسه 
و روسیه پیوســت. این اتحاد سه جانبه به اتفاق 
مثلث مشهور شد که در برابر اتحاد مثلث )آلمان، 

ایتالیا و اتریش- مجارستان( شکل گرفته بود.
در این بحبوحه ها بسیاری از مردم اروپا معتقد 
بودند انسان غربی با توجه به دستیابی به تمدن 
مدرن، جنگ نخواهد کرد؛ اما بعضی از متفکران 
مانند اســوالد اشــپنگلر که تمدن سیصدساله 
غرب را با دقت بررسی کرده و منطق تحوالت را 
فهمیده بود می گفت: »قرن19 پایان اوج تمدن 

غرب و شروع انحطاط آن خواهد بود«.
سرانجام در سال1914 جنگ جهانی اول بین 
قدرت های اروپایی شروع شد. عوامل اصلی بروز 
این جنــگ، عبارت بود از شــکل گیری روحیه 
ملی گرایی، رقابت های اســتعماری و گسترش 
نظامی گــری که بــه رفتارهــای جنگ طلبانه 
منجر شــد. البته روحیه برتری جویانه انســان 
مدرن غربی که نمــود آن را در بربردانســتن 
همه انسان های جهان شــاهد بودیم، در نظریه 
»ســیادت ملی نامحدود« تجلی تام پیدا کرد و 
این تکبر اروپایی با هر شکســت و پیروزی آنها 

افزایش هم پیدا می کرد.

امپریالیسم؛ خاستگاه و تاریخچه مختصر آن
سیدمیثم میرتاج الدینی تاریخ

 اندیشی

واژه امپریالیسم به  معنای آبادساختن است 
که در عربی، واژه استعمار را می توان معادل 
آن قرار داد. امپریالیسم در قرن17 میالدی 
توسط اروپایی ها رواج پیدا کرد؛ چراکه آنها 
معتقد بودند باید تمام تــالش خود را برای 
متمدن ساختن مردم وحشی)!( کشورهای 
دنیا به  کار گیرنــد. آنها نام این صدور تمدن 
را امپریالیسم یا همان استعمار و آبادساختن 
گذاشته بودند که البته بعدها با روشن شدن 
اغراض اروپایی ها، واژه امپریالیسم و استعمار 
معنایی کامال منفی پیدا کرد. نوشتار پیش  رو 
برگرفته از کتاب »روایــت تفکر، فرهنگ و 
تمدن از آغاز تاکنون« امتداد عینی این نگاه 

و روحیه را در تاریخ دنبال کرده است.

جان الک به  عنوان یکی از فیلســوفان برجسته 
در معرفت شناسی و فلسفه سیاست دنیای غرب 
مدرن، این جمله را گفته بــود: »اینها )مردمان 
مستعمره نشین( لیاقت استفاده از منابع خود را 
ندارند«. همین نگرش مبنای سیاست خارجی 
اروپا در ســال های بعد از رنسانس قرار گرفت و 
طی ســال های 1615 تا 1815 رقابتی فراگیر 
برای دستیابی به سرزمین های مردم آفریقا، آسیا 
و آمریکای التین به  وجود آمد که در آن اسپانیا، 
پرتغال، فرانسه و انگلســتان از دیگر کشورهای 

اروپایی پیش تر بودند.
انگلســتان پیشــتاز این عرصه بود و بیشترین 
مستعمرات را به دست آورده بود. جزایر جنوب 
اقیانوس آرام، استرالیا، خاور دور، سواحل آفریقا، 
ایرلند و کانادا مستعمرات بریتانیا بودند. مقاومت 
مردم هند در برابر انگلیــس تا دهه اول قرن19 
طول کشــید اما باالخره هند با همــه منابع و 
ذخایرش از اســتعمار بریتانیا شکست خورد و 

کامال در اختیار انگلستان قرار گرفت.
مردم بومی اکثر مستعمره ها در برابر مهاجمان 
انگلیســی مقاومت می کردنــد و معموال کار به 
جنگ کشیده می شد. این جنگ ها که در مناطق 
دور از انگلستان اتفاق می افتاد، برای مردم این 
کشــور هزینه های سنگینی داشــت که بعد از 
پیروزی، جبران می شــد. انگلیسی ها با گرفتن 
مالیات از مردم مستعمره و ایجاد محدودیت های 

تجاری، شرایط را برای نفوذ بازرگانان و صاحبان 
صنایع خود آماده می کردند.

از ســال1875 ســرعت تصرف مســتعمرات 
سه برابر شــد تا آنجا که طی ســال های 1870 
تا 1914 قدرت های اروپایی ســاالنه 620هزار 
کیلومترمربع به مناطق تحت تسلط خود اضافه 
کردند. در ســال1800 متصرفات کشــورهای 
اروپایی 35درصــد و در 1914 بــه 75درصد 
رســید. برقراری معاهدات تجاری خاص برای 
پرداخــت وام هــای ناعادالنه، ایجــاد »منطقه 
نفوذ« و... ازجمله روش هــای جدید دولت های 
غربی برای استعمار ملت ها و سرزمین های دیگر 

و استفاده از منابع آنها بود.
به دنبال انگلســتان و فرانســه، آلمان، ایاالت 
متحده، بلژیک و ایتالیا هم به جمع استعمارگران 
پیوستند. سپس برای نخســتین بار یک دولت 
غیراروپایی یعنی ژاپن به جمع اســتعمارگران 
اضافه شد. البته دامنه این اســتعمار به واسطه 
ضعف نظامی، به تجاوز به چیــن، محدود ماند. 
تا این زمان بهترین زمین ها تصاحب شــده بود، 
بنابرایــن درگیری برای تقســیم دوباره دنیای 

استعماری شروع شد.
کشورهای استعمارگر و سرمایه دارهای صنعتی 
با انتقال ثروت های مســتعمرات به کشورشان 
از فشــارهای اقتصــادی در داخل کشــور کم 
می کردند؛ اما از آنجا که همه کشورهای غربی و 
اروپایی می خواستند این راه را طی و سرمایه های 
خود را زیاد کنند، جنگ های اســتعماری بین 
استعمارگران شروع شــد. افزایش این جنگ ها 
که عموما با هدف دستیابی به مستعمرات جدید 

بود، جهان را به سمت یک جنگ جهانی برد.
منازعــات و جنگ هــای دوره جدیــد مثــل 
جنگ های انگلســتان و فرانســه بر سر تقسیم 
آفریقا، جنگ اســپانیا-آمریکا، جنگ روسیه-
ژاپن، جنگ در آفریقای جنوبی، جنگ بوئر و... 
نشان می داد که دوران جدیدی در استعمارگری 

شروع شده است.
در این دوران روسیه هم در سیبری، خاور دور، 
قفقاز و آسیای مرکزی پیشروی می کرد. روس ها 
به پشتوانه قدرت نظامی خود با شکست بومیان 
تا آنجا پیــش رفتند که ســرانجام قدرت های 
رقیب، مانع پیشروی آنها شدند. انگلستان و ژاپن 
هرکدام به سهم خود با روســیه مقابله کردند. 
تمایل روسیه به تصرف هند، انگلستان را بر آن 
داشــت که با دخالت در منطقه و تشکیل کشور 

از مفاهیمــی کــه مــورد عنایت صوفیــان یا 
بازخوانی 
عالقه منــدان به تصــوف قرار گرفتــه مفهوم اندیشه ها

»اخوت« و »الفت« اســت. این مفاهیم یک اثر 
درونی بر صوفیان داشته و یک اثر بیرونی. در درون، پیوندهای 
اخوت، روابط درون گروهی صوفیان را تحکیم و آنان را متشکل 
می کرده، تشــکلی که گاه در حد یک حزب سیاسی به معنای 
امروزین آن متجلی می شده - صفویه و پیروان قزلباش آنها یک 

نمونه است-.
از نظر بیرونی نیز روحیه تسامح را در این افراد شایع می کرده و 
آنان را وامی داشته تا همه را به دید »برادر« نگریسته و گاه همه 

مذاهب را- چه رسد به فرقه های یک مذهب- یکسان بدانند.
فیض کاشاني در کتاب »ده رساله«، فراوان بر اخوت تکیه دارد و 
در رساله مورد بحث ]الفت نامه[ روابط درونی برادران را تشریح 
کرده و مسلمانان را تحریض بر تشکیل مجمع های اخوت کرده 
است، نمونه های مختلفی را نیز این مجمع ها، به صورت دو سه 
نفری، پنج شش نفری و دسته جمعی پیشنهاد کرده است. وی بر 
این عقیده است که »طریقه جمعیت و الفت و مرافقت و اخوت 
در دین در زمان ما مندرس شــده و قلوب اکثر اهل ایمان را با 
یکدیگر تنافری و تخالفــی روی داده و نفاق و ریا در میان اکثر 
مردم شایع شــده« و این انگیزه اوست در نوشــتن این رساله. 
اهمیت نوشته وی از آن روست که می کوشد تا »بعد از تعیین 
جماعت اخوان و ضبط عدد ایشان، قواعد و قوانین چند در میان 

مقرر« دارد؛ »بر وفق شریعت و طریقت«.
اثر بیرونی مفهوم اخوت بر فیض آن است که در بیشتر نوشته ها 
به ویژه آنجا که ســخن از حمله فقیهان علیه صوفیان به میان 
می رود، از آنها می خواهد تا به تفکیر و تضلیل فکر نکنند و همه 
را مسلمان بدانند و ســخنان بزرگان صوفیه را حمل بر صحت 
نمایند، در برخی رســائل چون راه صواب و همچنین جاهای 
دیگر، تضلیل ها و تندی های ایشان در حق فقیهان اصولی دیده 

مي شود و باعث تأسف است که چرا آن همه نصیحت فقط باید 
در دفاع از فرقه ای خاص باشد؛ فرقه ای که عاقبت خود فیض نیز 

در االنصاف از آن بیزاری جست!
با این همه بخش هایی از متن رســاله فیض با عنوان الفت نامه 
را مرور می کنیم که خالی از لطف نیست: و حکما گفته اند بعد 
از محبت الهی که ذروه مقامــات و اصالن و غایت مراتب کمال 
اســت، محبت اهل خیر است با یکدیگر که منشــأ آن ارتباط 
روحانی و اتحاد جانی است، نه عارضه نفع عاجل و لذت زایل و 
لهذا از شایبه مخالفت و منازعت منزه و از عروض کالل و مالل 
ُء یْوَمِئٍذ بَْعُضُهْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ إاِلَّ  مبراست، چنان که کریمه »اْلَِخالَّ

الُْمتَِّقیَن« )زخرف/67( به آن ناطق است.
و نیز گفته اند که کمال هر چیزی در ظهور خاصیت اوســت و 
چون انس طبیعی از خواص انســان است، پس کمال انسان در 

اظهار این خاصیت باشد با ابنای نوع خود. و این خاصیت مبدأ 
نوع محبتی است که به مقتضای تألف و تمدنست و این محبت با 
وجود آنکه نزد عقل مستحسن و پسندیده است، شرع نیز در این 
باب مبالغه تمام دارد، چون غایت اکثر تکالیف شرعیه، حصول 

این محبت و الفت است.
و لهذا شارع امر فرموده که هر شبانه روزی5 نماز جماعت گزارند 
تا به برکت آن، اجتماع، میانه اهل محله، الفت و مؤانست پدید 
آمد. و باز امر فرموده که در هر هفته یک نوبت همه اهل شهر، در 
یک موضع جمع شوند و نمازجمعه 
به جماعت ادا نمایند تــا موالفت و 
موانست میان تمام اهل شهر حاصل 
گردد. و باز فرموده که در هر ســال 
دو نوبت اهل شــهر و رساتیق، تمام 
در صحرای وسیع مجتمع گردند و 
نماز عید به جماعــت ادا کنند تا به 
واســطه آن اجتماع عام، میانه اهل 
شهر و رساتیق، انس و الفت پیدا شود 
و با یکدیگر آشنا شوند. و باز از برای 
حصول این محبت و مودت میانه اهل و ارباب بالد بعیده و اقالیم 
مختلفه، حکم فرموده که همه مکلفین ذکرا کان او انثی، باید که 
در مدت عمر خود در وقتی معین یک بار در شریف ترین امکنه که 
عبارت از بقعه تواند بود که مولد و منشأ حضرت خاتم است، جمع 

شوند تا میان جمیع افراد امت موانست و مودت حاصل شود.
و از اینجا بر لبیب متفطن ظاهر می شــود که غرض شــارع در 
جمیع تکالیف شرعیه، تحصیل این نوع الفتی است که مستحفظ 
نظام کل عالم تواند بــود، و لهذا بعضی از حکمــا گفته اند که 
همچنان که دعوت جمیع انبیــاء از حیثیت علم، اثبات توحید 
پروردگار است و نفی شــریک از او، از روی عمل نیز به حصول 

وحدت راجع می گردد.

مروریبررسالهالفتنامهونظریه»اخوت«ازفیضکاشانی
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