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Abstract  

In the decades before and after the Islamic Revolution, many groups and parties emerged in Iran. In 

order to recruit members from the Iranian people, they had to develop and present a specific 

ideology. Most of them claimed that all of their foundations had originated from Islam or they had 

considered the religious teachings in addition to other sources. One of these parties was called 

"Furqān". These group members are more famous for their violence in assassinations than their 

ideological foundations. In their creed, which they called monotheistic ideology, they primarily used 

the Quranic verses. Secondarily, the words of Imam Ali (AS) were cited by them; in such a way that 

led to the writing of a commentary book entitled "Furūq Nahj al-Balāqih". So. By using a 

descriptive-analytical method, this paper tried to examine the Furqanism view of Nahj al-Balāqih 

and show the most important criticisms of it. Studying the works of this group's leaders indicated 

that their primary activities had included the interpretation of not only the political and social 

statements, but also doctrinal, devotional, and moral concepts. The findings suggest that the most 

important criticisms of this group's perceptions are "the dominance of functionalist approach," and 

"disregarding the principles and rules of Fiqh al-Hadith (the science of hadith comprehension)." 
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 چکیده 

گیری از مررد  های بسیاری پدید آمدند كه بررای ضوروهاي قبل و پس از انقالب اسالمی، احزاب و گروهدر دهه 
ها، یا مدضی بودند همه مبانی خرود ایران، الز  بود ایدئولوژی خاصی را تهیه و ارائه كنند. بخش معتنابهی از این گروه

اند. یکری از ایرن احرزاب، گرروه های مذهبی نیز توجه داشرتهاند و یا آنکه در كنار دیگر منابع، به آموزهرا از دین گرفته
شود و كمتر به مبانی فکری آنها پرداختره ها در ذهن متبادر میبارش در ترورمه، چهره خشونتفرقان بود كه بیش از ه

، بیش از همه از آیات قرآن اسرتااده شرده «ایدئولوژی توحیدی»شده است. در اضتقادنامه این گروه با نا  خودخوانده 
شد تا جایی كه این ضرورت به نگارش میاست. در رتبه بعد، این سخنان حورت ضلی)ع( بود كه بسیار بدان استناد 

كند انجامید. حال این نوشتار كه به روش توصیای ر تحلیلی سامان یافته، تالش می« البالغهفروغ نهج»شرحی به نا  
ترین نقدهای وارد برر آن را نشران دهرد. مرروری برر آ رار البالغه را مورد مداقه قرار داده، مهمنگرش فرقانیسم به نهج

های سیاسی ر اجتماضی، بلکه مااهیم اضتقادی و اخالقی نیز سرلوحه تنها تأویل گزارهدهد نهاین گروه نشان می رهبران
های این گروه، تسلط رویکررد كراركردگرایی و ترین نقدها به استنباطدهد مهمفعالیت آنها بوده است. نتایج نشان می

 الحدیث است.توجهی به اصول و قواضد فقهبی
 .الحدیثالبالغه، گروه فرقان، كاركردگرایی، تأویل، فقهنهجها: ژهكليدوا
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  مقدمه

هرای دینری یکی از اقتوائات جوامع سنتی در دوره مدرن، بازتعریف مسرائل نوپدیرد برر اسراو آموزه 
البالغه به مسائل سیاسی اجتماضی، این متن در جوامرع اسرالمی است؛ در این میان با توجه به اشتمال نهج

های گرذر از حکومرت توان در سرالالبالغه را میویژه شیعی مورد توجه قرار گرفت. اوج این اقبال به نهجبه
هرای های فراوانی با گررایشپهلوی به تثبیت قدرت در جمهوری اسالمی ایران نشان داد؛ در این دوره، گروه

خورد. ایرن به چشم می« گروه فرقان»ها، نا  اسالمی فعالیت داشتند كه در شمار لیست بلندباالی این گروه
سوادی بره نرا  اكبرر گرودرزی در شمسی به رهبری روحانی كم 1355گروه، فعالیت خود را در اواخر سال 

(. گودرزی فعالیت خرود را برا 64-65برخی مساجد تهران بویژه مسجد خمسه قلهک آغاز كرد )صالحی،
هرای در ادامه با توسعه جلسات قرآن و برگزاری كالوهای قرآن آغاز و تدریس و تاسیر برخی آیات و سوره

(. جمع آنان در ابتردا 404بابایی،البالغه، اقدا  به جذب نیرو و تربیت شاگرد از میان جوانان كرد )ضلینهج
 (.89ها نا  داشت و بعدها با نا  فرقان شناخته شد )كردی،كهای

های مبنایی اهتما  داشت. در همین سرال، اببه تدوین ایدئولوژی و نوشتن كت 1356گودرزی تا سال  
خلق آغاز كرد و بره نروگرایی در های ضلی شریعتی و مجاهدین فعالیت تشکیالتی خود را با الها  از اندیشه

ایدئولوژی دست زد. پس از پیروزی انقالب اسالمی، ایرن گرروه موضرع بسریار تنردی ضلیره انقرالب و در 
گ اه، اتخاذ كرد و وارد فاز نظامی شد. گودرزی بر این باور بود كره ضمرر ضدیت شدید با روحانیت مبارز و آ

سرآمده و قائل به حذف فیزیکی آنان بود. او براساو ایدئولوژی خود، ضالوه بر دینرداران، ماید روحانیت به 
د كررهای خشک و متحجرانه را از چهره دین زدوده بودند نیز به شدت مخالات میبا روشناکرانی كه قرائت

(؛ به ضبارت دیگر خمیرمایه اصلی ایدئولوژی گودرزی مخالات با روحانیرت و اضتقراد بره 15-89)همان،
 شخصریت 20های این گروه با انقالب اسالمی در ترور حدود بود. اوج دشمنی« اسال  منهای روحانیت»

ها نارر قی و دهطباطبایی، مهدی ضرااسالمی و انقالبی همچون شهید مرتوی مطهری، محمد ماتح، قاضی
 (. 65دیگر كه در فهرست ترورهای این گروه قرار داشتند، تجلی یافت )صالحی،

خلق موسرو  بره منرافقین نزدیرک برود؛ ایرن باورها و رفتارهای گروه فرقان بسیار به سازمان مجاهدین  
اراهیم های مرادی از مجویی اسرت؛ نخسرت از منظرر ایردئولوژی و برداشرتشباهت از دو منظر قابل پی

(. 77طلر،،انرد )نرک: روزیاسالمی است تا بدانجا كه هر دو گروه را رهرروی یرک مسریر ارزیرابی كرده
شرود همچنین از منظر استراتژی بویژه دست بردن به ترور، مواضع یکسانی بین ایرن دو گرروه مشراهده مری

رسرید صد نارر هرم نمی(. شایان توجه آنکه مجموع اضوا و هواداران گروه فرقان به 53-54)نک: شریای،
هرای همرراه برا تروهم، البالغه و تحلیلولی با جسارت گودرزی در اصرار به تاسیرهای خود از قرآن و نهج
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(. 11طلر،،ردیرف كررد )روزیای را رقم زد كه نا  این گروه را با جهالرت، حماقرت و خشرونت همفاجعه
ی گروه فرقان شناسایی و اكبر گودرزی در دی های تیماطالضاتی، خانه هایسرانجا  در پی سلسله ضملیات

دستگیر شد. پس از چند ماه بازجویی و محاكمه اضوای گروه فرقان، گودرزی و پرنج ترن دیگرر  1358ماه 
 1های مختلف مجازات شدنداضدا  و سایر افراد با محکومیت 1359سران این گروه كوچک در خردادماه  از

 (. 169)كردی،
تبیرین كررده و بررای « ایردئولوژی توحیردی»البالغه را به نا  ود از قرآن و نهجهای خگودرزی برداشت 

داد. وی برا البالغه اختصاص مریهای خود را صرفًا به تاسیر قرآن و نهجاینکه بدان مشروضیت دهد، كالو
 های دینری،آوردن بره تااسریر سرمبولیک و اجتمراضی از مقولرهفاصله گرفتن از منرابع اصریل دینری و روی

ضمق تربیت كرد كه نسبت به مااهیم اسالمی و فلسرای، آشرنایی حرداقلی هرم نگر و كمشاگردانی سطحی
نداشتند. در واقع نگاه گودرزی به دین، نگاه ابزاری بود و در تحلیل مبانی فکری به قدری ضعیف بود كه در 

 (.19و54پنداشت! )همان،لی میشده و آن را امری ضقمسائل پیچیده، برای انتخاب راه بهتر به قرضه متوسل 
های متعارف ایدئولوژیک بودند، در توان گات از آنجا كه این گروه فاقد چارچوبدر برآوردی كلی می 

شدند. شایان ذكر است مهمترین مصدر و منبع مرورد رجروع رأی گرفتار میهای دینی به تاسیر بهفهم گزاره
متری به كت، روایی و حدیثی داشتند. با وجود ایرن، بیشرترین گروه فرقان، قرآن كریم بوده است و التاات ك

جامانرده از گرروه البالغه و صحیاه سجادیه بوده است. در میران آ رار بهمنبع روایی مورد استااده آنان، نهج
 اشاره كرد؛ ضالوه برر ایرن، در« البالغهفروغ نهج»البالغه، بیش از همه باید به كتاب فرقان در ارتباط با نهج

تاسریر »و « اصرول تاکرر قرآنری»، «توحید و ابعاد گونراگون آن»های مهم ایدئولوژی این گروه یعنی كتاب
 (.66البالغه و سخنان حورت ضلی)ع( استناد شده است )صالحی،به دفعات به نهج« سوره توبه

كراماًل هرا از نصروص دینری، ابرزاری و دهرد اسرتااده آنهای گروه فرقان نشران میمروری بر برداشت 
هایی كاماًل خودخواهانره و گزینشی بوده و هدف، صرفا حل معوالت فکری خودشان بوده است؛ برداشت

ها از منابع اسرالمی بررای موجره (. به ضبارت دیگر، استااده فرقانی25و27در راستای ماهو  مبارزه )همان،
تخصصی آنان به خوارج تشبیه شرده روست كه استنادهای كاماًل ناشیانه و غیرجلوه دادن خود بود؛ از همین

كوشد بخشی از تااسیر و اسرتنادهای ایرن گرروه بره (. این نوشتار می26و81؛ كردی،17-20است )منذر،
 البالغه تحت ضنوان كاركردگرایی را مورد مداقه قرار داده و به نقد آن بپردازد.نهج
ایرن گرروه از  هایو نقد  برداشت اش تحلیلدرباره پیشینه تحقیق باید گات پژوهشی كه موضوع اصلی 

                                                 
های خبری منتشر شد و همچنین در پری چنرد اناجرار در آسرتانه ای به اموای این گروه به مناسبت حمله آمریکا به ضراق در سایتاطالضیه 1381. گرچه سال 1

 (، اما ضماًل این گروه با اضدا  گودرزی، فروپاشید.638)جعاریان، كردانتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری، وزیر كشور آن را به گروه فرقان منسوب 
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البالغه باشد، مشاهده نشد. تنها در آ ار زیر ر بدون آنکه توضیح و تاصیلی در كار باشد ر به ارتباط این نهج
تركی، التقاط و تررور: بررسری ضملکررد و »البالغه اشاره رفته است: نخست در كتابی با ضنوان گروه با نهج

ها پرداخته است. البالغه نزد فرقانیطل، در سه سطر به اهمیت نهجروزی ، محمدحسن«اسناد گروه فرقان
به كوشرش هراجر صرالحی، در حردود دو صراحه ارتبراط ایرن گرروه برا « گروه فرقان»همچنین در كتاب 

البالغره ، ضمن اشاره به ارتباط این گروه با نهج«گروه فرقان»البالغه را برشمرده و ضلی كردی در كتاب نهج
البالغه در دو سطر گریز زده است. شایان توجه آنکه ضلی منذر ها از نهجصاحه، تنها به تاسیر فرقانی در سه

های این را با هدف نقد اندیشه« تبیینی از فلساه سیاسی اجتماضی اخالقی فرهنگی فرقانیسم»با آنکه كتاب 
رده است )برای اطالضات كتابشرناختی، البالغه نکها از نهجای به سوء برداشتگروه نگاشته، اما هیچ اشاره

ای گذرا آمده و تمرا  جوانر، مسرأله، كاویرده نک: فهرست منابع(. چنانکه گذشت، در این آ ار تنها اشاره
 است.  نشده 

 مفهوم کارکردگرایی و جایگاه آن نزد گروه فرقان   -1

یراد « انتظرار از دیرن»آن بره ویرژه مسرائل اضتقرادی و آنچره از پژوهی، تعریف مااهیم بهدر حوزه دین 
هرا در تعریرف و انتظرار از دیرن، گیریشود، بسیار حائز اهمیرت اسرت؛ در ایرن میران، یکری از جهتمی

های دینی در صورتی معنا (. در نگرش كاركردگرایی، گزاره113است )نک: حیدری،« رویکرد كاركردگرایی»
(. بره 35-36ای داشته باشند )رابرتسون،اركرد سازندهو ماهو  دارند كه در نظا  اجتماضی، ا رگذار بوده و ك

شروند ضبارت دیگر در این دیدگاه، مااهیم دینی از رهگذر كاركردهایشران در زنردگی اجتمراضی تاسریر می
ها و كاركردهرا التاراتی ( و بره دیگرر جنبره130نیک، ضوابط كاركردگرایی در نگاه به دین،)ضباسی و ضبادی

شناسان مطرح شد و در ادامه با حک و اصرالحاتی كره در آن پدیرد ا از سوی جامعهندارند. این نگرش ابتد
 (. 117آمد، در میان سایر محققین ضلو  انسانی رواج یافت )حیدری،

هرای با ورود این رویکرد به مطالعات اسالمی و لزو  بازنگری و بازاندیشی در فهرم و اسرتااده از گزاره 
برافراشرته شردن پررچم مبرارزه و اصرالح، ایرن زمینره فرراهم گردیرد ترا دینی در سطح اجتماع و همچنین 

ترتی، شعارهایی همچون اصالح اجتمراضی و تر شود. بدیناش، برجستههای اسال  در ُبعد مبارزاتیویژگی
(. 76-77رفع تواد طبقاتی با طرفداری از ضدالت با اشاره به آیاتی از قرآن كریم، سربرآورد )نک: نایسری،

برگزیدن رویکرد كاركردگرایی به مااهیم دینی و اضتقادی، به »ر ارزیابی كلی كاركردگرایان معتقدند: برخی د
لحاظ رحجان نظری این دیدگاه نبوده بلکه از روی ضجز و ناچاری بروده اسرت؛ چررا كره كاركردگرایران در 

وچراهای فلسای دن با چونكشف حقیقت، ناتوان بوده و یا كمینه قادر به پرداختن بهای نظری آن و درگیر ش
 (.117)حیدری،« ترین راه را انتخاب كردندهزینهترتی، كمنبودند. بدین
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هایی كه به شدت رویکرد كاركردگرایانه بر آنها چنبره انداخته، گروه فرقان بود. اضوای این یکی از گروه 
أ یر این دیدگاه بودند ترا ماراهیم البالغه، تحت تگروه چه در امر تاسیر قرآن كریم و چه در برداشت از نهج

دینی و اضتقادی را در راستای مسائل مبارزاتی و انقالبی تاسیر نمایند؛ دقیقا برا ایرن هردف كره ایردئولوژی 
مدنظر خود را تبیین و توجیه كنند. ناوذ كاركردگرایی تا بدانجا در گروه فرقان رخنه كرده بود كه مااهیم دینی 

كردند. آنها حتی انگیزه خود از ضمل به فررائ  ماهو  تلقی میمعنا و بیاركرد، بیو اضتقادی را بدون بیان ك
بخشریدند و شناختی بدان میو امور ضبادی را در جهت ضروریات اجتماضی تاسیر كرده و كاركردی جامعه

اهیم دینی، نه به جهت اضتقاد به آن. دقیقا در جهرت تررأمین همین كاركردها بود كه معتقد بودند چنانچه ما
كاركرد خود را از دست بدهند و انتظارات دنیایی و مادی برآورده نشرود، بایرد آن فریوره و ضبرادت را كنرار 

 گذاشت )نک: ادامه مقاله(. 

 های کارکردگرایانه گروه فرقان مروری بر برداشت -2

. از 1كردنردبیرین میهای دینی را برابر امیال و اهرداف خرود تچنانکه گذشت اضوای گروه فرقان، گزاره 
كوشیدند آن را در راسرتای نیازهرای البالغه، میهای نهجها و نامهرو به هنگا  تاسیر و برداشت از خطبهاین

 بندی زیر جای داد.  توان در طبقهها را میكارگیرند. این برداشتخود به
 عقايد و باورها -2-1

ویلی گروه فرقان، به حوزه باورها مربوط است. بررای های كاركردگرایانه و تأبخش معتنابهی از برداشت 
سراز ترین اصول دین اسال  است، به انقالب نهرایی و دگرگوننمونه اصل معاد و قیامت كه یکی از زیربنایی

(. اولرین اصرل اضتقرادی یعنری 388البالغه، نرک: داوودی،نهج 232تأویل شده است )در استناد به خطبه
معارف و باورهای دین اسال  است نیز با زاویه اجتمراضی نگریسرته شرده اسرت. توحید كه زیربنای تمامی 

یکترایی »الدین شکی، از راهبران گروه فرقان ذیل ضبارات ابتدایی خطبه اول نهج البالغه، توحیرد را بره نجم
در تاسیر كرده است؛ او به صراحت برداشت فلسای از توحید ر كره معنرایی متبرا« خداوند از دید اجتماضی

 (. 5كند )شکی،،است ر را نای می
تالشی در جهت كشف نهاد فطری بره »در ادامه همین خطبه، فرمان سجده فرشتگان بر آد  به صورت  

ترتی، بر این باور بودند كه خداوند با این فرمان، درصدد كنند. بدینتاسیر می« ودیعه نهاده در آفرینش بشر
ها، راه درست تحقق استعدادهایشران را بجوینرد. برا ایرن ر یک از پدیدهبود ضالم را با انسان همراه كند تا ه

                                                 
های زمین را حاكی های دینی نبوده است؛ برای نمونه در خطبه اول پراكندگی بادها را نمود تحقق رحمت خداوند و چرخشها، مختص گزارهفرقانی . البته تأویل1

اند ها را به نیاز فطری موجودات برای پیوند با ابدیت تاسیر كردهت دانسته و میخکوب شدن زمین به وسیله صخرهها برای پیوند با ابدیها و تالش آناز تمایل پدیده
 (. 4بایست همراه با ظرف تکاملی خود باشد! )شکی،،كه می
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دانستند! بلکره آن را ها، سجده نکردن ابلیس بر آد  را سرپیچی از فرمان خداوند نمیتاسیر است كه فرقانی
كردند! با ایرن توضریح كره نهراد فطرری شریطان، ضین اجرای فرمان خداوند و در جهت فطرت ارزیابی می

كرد تکامل را در ضد  همراهی با انسان بجوید؛ حتی در مرحله بعرد، برا ضطرف توجره بره قروا و می اقتواء
ها در پریش بگیررد را حركتری در مسریر استعدادهای ضالم، اینکه شیطان مسیری در جهت گمراهری انسران

هی روح كلی به همرا« َمَلُکوت»(. در همین راستا آنان از 25-27شمردند! )همان،تکامل فطری شیطان می
 (. 19اند )همان،آفرینش با اجزاء وجود و دخالت آن در رشد و تکامل موجودات، تعبیر كرده

یَمرَ  » 90پردازهای گروه فرقان، ذیل فرازی از خطبرهافزون بر این نظریه  َهرا َضزا ضا َنَوازا َلرم  َترر  ا الُشرُکوُب با
م   ها یَمانا َوَل َما» 109و بخشی از خطبه« 1إا نَّ َأف  رها  إا یَماُن با ا

َحاَنُه َو َتَعاَلی: اْل  ها ُسب 
َلی اللَّ ُلوَن إا ُمَتَوسِّ ها ال  َل با

، «2َتَوسَّ
كردنرد؛ از تبیرین می« پیوندی ناگسستنی بین اجزای آفرینش با یکدیگر از جمله برا انسران»مسئله ایمان را 

قد بودند از آنجایی كه همه ضناصر ترتی، معتدانستند. بدینرو الزمه ایمان را شناخت انسان و جهان میاین
باشند، از این رو همره جهان با توجه به مدار تکاملی و ظرفیت وجودی خود از چنین شناختی برخوردار می

ها را بره یکردیگر ها در شکل مطلق آن، ایمان دارند. در واقع بر این باور بودند كه ایمان، همره پدیردهپدیده
ها بررای تحقرق اسرتعدادهای خرود اسرت هیجان و تالش پیگیرر در پدیردهپیوند داده و ضامل ایجاد شور و 

ایمان، همان پیوند ناگسستنی انسران »اند: گونه تعریف كردهها ایمان را اینرو، فرقانی(. از این59)قاسمی،
(. 58)همران،« هرا و تحقرق تکامرل اسرتبا نمودهای هستی در تکوین و تشریع برای تركی، و انسجا  آن

، از نگرشی اجتماضی تعریرف شرده اسرت و از 4504و همچنین  3 218ایمان در حکمت مشهور همچنین 
« جرامع اصرول تاکرر توحیردی از دیرد اجتمراضی»آنجا كه ُبعد اجتماضیا حکمت اخیرر غلبره دارد، آن را 

ولی شمردند )همانجا(. چنانکه مالحظه شد، دید اجتماضی در تعریف ایمان كاماًل بر افکار آنران مسرتبرمی
 است.

خواهد متقین را توصیف كند، كه در آن هّما  از امیرالمؤمنین)ع( می 184اضوای گروه فرقان ذیل خطبه 
ها تاسیر رغم درگیری با توادها و حل درست آنناپذیر با مدار تکامل جهان ضلیانطباقی انحراف»تقوا را به 

مقد  بر مرحله ایمران اسرت و تنهرا ایمران در و اضتقاد داشتند ایمان، حاصل تقواست و این مرحله، « كرده
رو در (. از ایرن211كند )همان،دهد و مسیر آن را مشخص میطرز تاکر توحیدی به تقوا شکل خارجی می
                                                 

 . تیرهای شک و تردید خللی در ایمانشان ایجاد نکرد.1
 ه خدای سبحان نزدیک شوند، ایمان به خداست.توانند با آن بها می. همانا بهترین چیزی كه انسان2
َكانا . »3 ر 

َ اْل  ، َو َضَمٌل با َسانا اللِّ َراٌر با ق  ، َو إا ،ا َقل  ال  َفٌ  با را
یَماُن َمع  ا

 ؛ ایمان شناختی با دل، اضترافی با زبان و تالشی با اضواست.«اْل 
ُث َیُوُرَب، َضَلی ال  . »4 َق َحی  د  َر الصِّ یَماُن َأن  ُتؤ  ا ا

را اْل 
یثا َغی  ي َحدا َه فا

َي اللَّ قا
َك؛ َو َأن  َتتَّ ٌل َضن  َضَملا َك َفو  یثا ي َحدا َاُعَك؛ َو َأالَّ َیُکوَن فا ُث َین  با َحی  ؛ گرایش و پیوند «َب َکذا

تر از كارت نباشرد و و در گاتارت بیش دهد برگزینیزند بر دروغ حتی در آنجا كه تو را بهره میناگسستنی این است كه راستی را حتی در آنجا كه او بر تو ضرر می
 در سخن غیر خویش خدا را پروا گیری.
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دیدگاه این گروه، تقوا ضالوه بر فطری بودن، مستلز  مبارزه با ضواملی است كه به انحراف انسان از مدار حق، 
ای است كه بیانگر طرز تاکر خداوند در قبرال كلمه« تقوا»ها دیگر از دیدگاه فرقانیبه ضبارت زند؛ دامن می

در واقع دریافت اندیشه خداونرد و تحقرق تاکرر او در قبرال « تقوا»باشد؛ لذا مالز  شدن با كلمه انسان می
ري » 113ها با اشاره به فرازی از خطبه(. در واقع فرقانی127-129انسان را به دنبال دارد )همان، تا

ها الَّ
َوا اللَّ اَتق 

ادُ  َي الزَّ ُکم  » 233و فرازی از خطبه« 1ها رها َضَلری  َهرا َحرُق اللَّ نَّ ِا رها َف َوی اللَّ َتق  یُکم  با و همچنرین ضبرارتی از « 2ُأوصا
َوی َضن  َتَقُحما الُشُبَهاتا » 16خطبه ق  ُه التَّ ابدیت خرود  اند كه آدمی،تقوا را سرمایه انسان بیان كردهه« 3َحَجَزت 

ای همان انطباق با حق كند و چنین سرمایهرا با آن محقق كرده و راه طوالنی َصیُرورت را به وسیل  آن طی می
 (. 129-130است )همان،

ترین كیایت پرواپیشگی را پروای كسی معرفی ، ضالی201همچنین با رویکردی اجتماضی ذیل حکمت 
تر برای تحقق خداگونگی خویش در نظا  برتر، بهره ملی نظا ا پستاند كه با تالشی فراوان از ظرف تکاكرده

بنرد ها از اهل تقوا، فردی است كه بره ایردئولوژی پای(. در این صورت تاسیر فرقانی132جوید )همان،می
(. در حقیقت آنان ذیل 139كند )همان،بوده و اصول تئوریک و ضملی حزب توحیدی ]=فرقانیسم[ را محقق 

گیری یرک ضنصرر مرؤمن، در سرطح اشاره به پروا از خداوند به ضنوان اولین اصرل در جهرت ضمن 31نامه
هرا های مادی و معنوی و نحوه به كرارگیری آناجتماضی از پروا به احساو مسئولیت نسبت به كلیه سرمایه

ه ضمرق آن ترتی، از دید آنان، فردی كه با احساو مسئولیت و تالش از سطح حیات براند. بدینتاسیر كرده
 (.12-13راه یابد، خلل و نابودی در وی راه ندارد )همان،

شود؛ آنان تبلیغ را تحقق اجل مسّمی یک حركت انقالبی در بافتی اجتماضی تبیین می« تبلیغ»همچنین  
اند كره از دیرد اضورای گرروه فرقران چنرین دانسرته 4و گذشتن یک تحول بنیادی از مرحله غی، به شهادت

 (.32گردد )شکی،،های پیامبران میه فروتنی انسان در برابر ارزشرسالتی منجر ب
اند. آنان از دیگر باورهایی است كه رهبران گروه فرقان با رویکرد كاركردگرایی تاسیر كرده« قوا و َقَدر» 

ن باشرد و فعلیرت آمعتقد بودند بالقوه بودن هر شیء، ضمل و یا هر انقالبی قدر می« َقَدر»در خصوص واژه 
(. در همرین راسرتا تقرد  85-86دارد )داوودی،« قوا»پذیرد، ضنوان كه با دخالت نمودهای برتر تحقق می

شرود و گیری مییا انقالبی یا خلرق و آفرینشری، انردازه ابتدا اندیشه»اند: گونه تاسیر كردهقدر بر قوا را این

                                                 
 . تقوای الهی زاد و توشه سار قیامت است.1
 كنم كه حق خداوند بر شماست.. شما را به پرهیزكاری ساارش می2
 دارد.داری او را از سقوط در شبهات نگه می. تقوا و خویشتن3
حله پیش از وقوع انقالب است كه حزب ضعف بنیه اقتصادی داشته و در مسیر رشد انقالب، محردودیت هرایی دارد؛ در مقابرل . از منظر آنان مرحله غی،، مر4

 (. 103و  157مرحله شهادت را پس از وقوع انقالب دانسته كه انقالبیون با ضناصر مرتجع و دشمن داخلی مواجه هستند )قاسمی،



181 / البالغهگروه فرقان از نهج یهابرداشت یانتقاد لیتحل؛ کریمی و دیگران                                                    

 

ت كّمی در آن به  مر رسید و قدر سپری شد، گردد و پس از آنکه تحوالابعاد گوناگون آن مورد توجه واقع می
دانستند؛ ترتی، آنان قوا را جبر كور و اضطراری و غیراختیاری نمی(. بدین84)همان،« شودقوا محقق می

 (. 84-85بلکه برای مقدمه آن یعنی قدر دو حالت جبری و اختیاری قائل بودند )همان،
اسرت. آنران ذیرل « وحری»انرد، گرایی تاسریر كردههرا برا نگررش كراركرداز دیگر مااهیمی كه فرقانی 

به شناخت پدیده نسبت به راه تکامل خویش ر البته برحس، ظرفیت وجودی و مردار « وحی»از  106خطب 
بر این باور بودند به میزانری  1442و 1 71های(؛ همچنین ذیل خطبه90اند )قاسمی،اش ر تعبیر كردهتکاملی

ترر برخروردار اش برتر باشد، بالتبع از شناخت وحی نیرز بیشرحله تکاملیتر و مكه ظرفیت پدیده، گسترده
كردند خواهی تعبیر می(؛ به ضبارت دیگر، آنان از وحی به اناجار درونی و درد تکامل91خواهد بود )همان،

تک موجودات و ضناصر هسرتی )همانجا(. پس طبیعی است كه وحی را یک اصل ضمومی و در رابطه با تک
 )نک: همانجا(. بدانند

را به استخدا  درسرت  «َحمد»البالغه، همچنین اضوای گروه فرقان ذیل ضبارت ابتدایی خطبه اول نهج 
و تحقق ضینی َحمد خداوند را تصّرف در هر آفریده و استخدا  هر پدیده در  های خداوند تاسیر كردهنعمت

ها محسروب كررده و را از نیازهرای غریرزی پدیردهها، َحمد دانستند. در واقع فرقانیمسیر كمال انسانی می
پردازنرد و از ها میشان بره اسرتخدا  آفریردهها بر اساو ظرفیت وجودی و مدار تکاملیمعتقد بودند پدیده

 (. 2-4گیرند )شکی،،ها در مسیر فعلیت آفرینش بهره میآن
بنیادی و زیربنایی تعبیر كررده و را به كارهای « صالحات»افزون بر این در اظهار نظری منحصر به فرد،  

(. همچنین تعریف فوق را به مسرائل 25كردند )كردی،را كارهای روبنایی و كم دردسر بیان می« حسنات»
گرفتند از آنجا كه آدمی مختار است راه خویش را برگزینرد، بهترر اسرت بره سیاسی گره زده، چنین نتیجه می

هرای غیرتوحیردی و افررادی كره ایرن همانا مبارزه با حکومت ضمل صالح )كارهای بنیادین و زیربنایی( كه
كنند است، روی آورد )همانجا(. با چنین تعبیرر و تاسریری برود كره گرروه فرقران ها را تقویت میحکومت

شرمار تنها جایز قلمداد كند بلکه آن را ضمل صالح بهتوانسته بود جوانان را فری، داده و قتل و ترور افراد را نه
 آورد.
به معنای انطباق یک « اسال »بندی معتقد بودند ، در یک تقسیم1754و  1523هایها ذیل خطبهفرقانی 

                                                 
َك . »1 یا

َوح  یًا لا  پذیرش و گرفتن وحی، نیرومند بود.؛ پیامبر در «َواضا
ها . »2 یا

ن  َوح  ها ما ُهم  با َما َخصَّ ُه ُرُسَلُه با  ؛ خداوند پیامبران را برانگیخت و وحی را به آنان اختصاص داد.«َبَعَث اللَّ
ُاون. »3 یَن َخائا نا ما ُمؤ  نَّ ال  ُقوَن، إا اا

یَن ُمش  نا ما ُمؤ  نَّ ال   منان از آینده ترسانند.؛ همانا مؤمنان مهربانند، همانا مؤ«إا
َدُه، َفاَل َیَزاُل . »4 ن  ُسُه َظُنوٌن ضا الَّ َو َنا  ي إا سا ُح َو اَل ُیم  با

َن اَل ُیص  ما ُمؤ  ها َأنَّ ال 
َباَد اللَّ َلُموا ضا یدًا َلَها َو اض  َتزا َها َو ُمس  یًا َضَلی  ؛ بندگان خدا! بدانید كه انسان با ایمان، شر، را «َزارا

 شمارد.كند و گناهکارش میداند، همواره ناس را سرزنش میرساند، جز آن كه ناس خویش را متهم میبه ش، نمیبه روز و روز را 
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ترتی، بین ضمرل ، انطباق دو ُبعدی و اختیاری با جهان است. بدین«ایمان»بعدی و فطری با جهان است و 
یشه در ساخت وجودی ضنصر مسلمان و مؤمن تااوت قائل بودند؛ با این توضیح كه ضمل یک مسلمان كه ر

آید. در نقطه مقابرل، كرردار رو ضمل َحَسن بوجود میگیری خاص او دارد، تک بعدی است و از اینو جهت
شررود اش، باضررث خلررق ضمررل صررالح میگیری دوُبعرردینیررروی مررؤمن قرررار دارد كرره بررر اسرراو جهررت

 (.57)قاسمی،
 عبادات و امور فقهی   -2-2

كاركردگرایان  گروه فرقان در امان نماند. در همین رابطه آنان ذیل فررازی  هایحوزه ضبادات نیز از تأویل 
اند كه در راستای تکامل انقرالبا توحیردی در كرل را به پدیده یا ضملی تاسیر كرده« حالل»، 1751از خطب 

آفرینش و رشد آن در سطح اجتماضی باشد. در مقابل چنانچه استخدا  پدیده یا ضملری بره تکامرل انقرالب 
ذكرر شرده اسرت )نرک: « حررا »یابد؛ دقیقا این تاسیر برای واژه توحیدی ضربه بزند، نای آن ضرورت می

(. آنچه در این میان اهمیت شایان توجهی دارد، مالک تعیین حالل و حرا  است. آنران افرزون 175قاسمی،
 د )همانجا(.داننبر خداوند متعال، كادر رهبری حزب توحیدی را در این زمینه صاح، اختیار می

تأویل بررده شرده اسرت؛ در « های اصیل انقالبیتاكتیک»به « واجبات»، 31در جایی دیگر و ذیل نام  
بایست از انجا  كارهرایی كره سرب، تررک نا  نهاده، اضتقاد داشتند می« كاریخرده»را « مستحبات»مقابل 

(؛ به ضبرارت دیگرر از دیرد 49-51منتظر،گردد، پرهیز نمود )ها میتر و یا كوتاهی در انجا  آنكارهای مهم
شود؛ امری كه آن را از های الز  آنان، نباید اقدا  به كارهایی نمود كه مستلز  به تعویق افتادن انجا  تاكتیک

كردند و بر این باور بودند كه در شرایط خاص رشد انقالب كاری تعبیر میمنظری سیاسی و انقالبی به خرده
 های اصیل انقالبی یا همان واجبات اكتاا كرد )همانجا(. یکتوحیدی باید به تاكت

حتی واجبات مالی نیز از تیغ تیز نقدهای ناروای گروه فرقان در امان نماند. نخست بایرد ایرن توضریح  
ارائه شود كه در اندیش  اضوای گروه فرقان، رزق ر بره مثابر  سررمای  تکامرل ر همران نمودهرای طبیعری، 

شود. بر همین مبنا، آنان نخسرت امروری چرون اناراق، فکری و ایدئولوژیکی تاسیر میاجتماضی، انسانی، 
كردند تا در گا  بعدی، رزق را مسریر ترأمین بنیره اقتصرادی معرفی می صدقه، خمس و زكات را نوضی رزق

 (.148حزب نامیده و در نتیجه، از وجوه مالی شرضی در راستای تقویت حزب خود استااده كنند )قاسرمی،
دانسرتند ترا از رهگرذر پرده، خمس را ضامن ترأمین بودجره شرورای انقالبری حرزب میدر اظهارنظری بی

(. ریشره ایرن نروع 205سودجویی از آن، به تدوین افکار و ایدئولوژی حزب خود مشروول باشرند )همران،
رهبرران فرقران  توان در اوضاع وخیم اقتصادیمصادره به مطلوب و تأویل امور دینی به ناع جی، خود را می

                                                 
هُ . »1 َ  اللَّ َحَراَ  َما َحرَّ ُه َو ال  َحالَل َما َأَحلَّ اللَّ نَّ ال   ؛ حالل همان است كه خدا حالل كرده و حرا  همان چیزی است كه خدا حرا  شمرده است.«َلکا
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 . 1دنبال كرد
، زكرات را فراترر از 1312ها در ادامه درآمدزایی برای حزب خود، با استناد به فررازی از حکمرتفرقانی 

ش مالی تبیین كرده، آن را ضنوانی ضا  برای همه ضوامل رشد هستی دانستند! )همان، (. افزون بر ایرن 149َدها
هرای ه حد و مرزی برای زكات نبودنرد و اضتقراد داشرتند همره بهره، قائل ب2343با استناد به فرازی از خطبه

هرا اسرتااده شرود، زكرات نرا  بخرش تودههرای آزادیزمینی، آسمانی و انسانی كه در جهت تکامل جنبش
شود، بلکه زكرات فقهری آمراج حملره قررار تنها این برداشت خاص از زكات ارائه میگیرد )همانجا(. نهمی

نصاب و انحصار بره انعرا   ال ره و غرالت اربعره را نادرسرت شرمرده و آن را در خردمت گرفته، قید و بند 
كردند! )همانجا(. در تتمه این بخش باید به این نکته اشراره كررد كره فئودالیسم حاكم بر جامعه ارزیابی می

سرتند؛ از دانگروه فرقان، كلیه موارد مصرف صدقات را به امور سیاسی و جریان حركت انقالبی منحصر می
هایی از هر فرقه و ایدئولوژی كه بررای آزادی انسران بخش و انقالبهای آزادیكرد برای جنبشجمله هزینه

(. 224اند )همان،كوشند و یا دستگیری از كسانی كه در مبارزه مسلحانه، همه چیز خود را از دست دادهمی
كوبیدن و برطرف كردن موانع »شود: یح داده مینکته پایانی اینکه تعبد و ضبادت از سوی آنان این گونه توض

 (.91)داوودی،« راه كمال و جریان یافتن بر مدار تسبیح
 مفاهيم اخالقی -2-3 
بخش دیگری از رویکردهای كاركردگرایانه گروه فرقان به ماراهیم اخالقری اختصراص دارد. در همرین  

انقالب گره زده، آن را در ارتبراط برا تصرور و  را به سیاست و« صداقت»، ماهو  31ها ذیل نامهراستا فرقانی
اش برا ای باشد كره درون و براطناند! از دید آنان ضملکرد ضنصر مؤمن باید به گونه پندار اطرافیان معنا كرده

برون و ظاهرش تطابق داشته باشد؛ لذا بر این باور بودنرد چنانچره تصرور دیگرران نسربت بره فررد، تصرور 
بایست فرد نیز برای تحقق تصور دیگران، بکوشد تا خود را بره همران صرورت د، میای پیکارگر باشرزمنده

 تواند مشوقی بر تزویر و دورویی و اتااقا در مسیر ضکس صداقت باشد. (؛ چیزی كه می145درآورد )منتظر،
است های اسالمی به معنای نیت الهی در اضمال ر كه در آموزه« اخالص»افزون بر این ذیل همین نامه،  

ر از سوی اضوای گروه فرقان به بازگشت به خود و حركتی برای یکتا شدن تاسیر شرده اسرت. آنران معتقرد 
بیند و در رسد كه بخشش و محرومیت را به دست خداوند میای میبودند در چنین شرایطی، انسان به مرتبه

                                                 
اضوای این شورا، مجالی برای پرداختن به »سازی كرده است: یکی از اضوای گروه فرقان برای تمهید ذهن مخاط، در پرداخت وجوهات شرضی، چنین زمینه. 1

 (.204)قاسمی،« شان، بیاندیشیمها، با در نظر گرفتن فقر انتخابییابند. پس باید برای تأمین زندگی انقالبیا آنزندگی ضادی خود نمی
ُکلا . »2 یٍف َو لا َهاُد ُكلِّ َضعا َحُج جا يٍّ َو ال  َباُن ُكلِّ َتقا اَلُة ُقر  و  ُ َشي   الصَّ َبَدنا ]الصَّ َیا ٍء َزَكاٌة َو َزَكاُة ال  ؛ نماز موج، نزدیکی هر پارسایی به خداست و حج، جهاد «[ الصِّ

 هر ناتوان است. هر چیزی زكاتی دارد و زكات َتن، روزه است.  
رر» .3 َاق  رَکَن ا َو ال  َمس  رلا ال  َلری َأه  رَك إا را َذلا

ضا َو َغی 
ر 
َ فا َ َمَراتا اْل  ن  َصر  َكاةا ما جرات زمرین و غیرر آن، در جهرت ؛ پرداخرت زكرات، بررای مصررف شردن میوه«الزَّ

 های فقرا و مستمندان است.  نیازمندی
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كید میشود؛ همچنین بر ایآن صورت است كه آدمی، جویا و بانی خیر در جامعه می از »كنند كره ن نکته تأ
« شرودآنجا كره یکترایی مخصروص خداوندسرت، در ایرن صرورت انسرانی كره یکترا شرد، خداگونره می

(. در واقع از دید آنان اخالص، حاكی از یکتایی انسان و بیانگر خداگونگی و پی بردن او از مؤ ر 30)همان،
 (. 5باشد )شکی،،به ا ر می

« صربر»انرد، و با نگراه كاركردگرایانره تاسریر كرده 31گروه فرقان ذیل نام  از دیگر مااهیمی كه رهبران 
های راه تکامرل و شکیبایی بر دشواری»اند: است؛ آنان صبر را در مسیر مبارزاتی خود این چنین تاسیر كرده

پرو،، های ها و حل توادهای موجود یا به ضبارت دیگر، پافشاری در برابر خواسرتهمقاومت در برابر سختی
كردنرد، هرای رقیر، تاسریر می(؛ در مقابرل برر صربری كره جریان28)منتظر،« هاها و وابستگیخودبینی
 زدند )همانجا(. می« آلیستی و ارتجاضیصبرا ذهنی، ایده»برچس، 

به صورت تركیبیا « زهد»البالغه، ماهو  آشنای نهج 31های اضوای گروه فرقان از نامهدر ادامه برداشت 
یابد: الرف( زهرد شان بسط میدرآمده و با دو محور و پایه و كاماًل منطبق بر نیازهای حزبی« البیزهد انق»

های پو، و تقاضاهای اهریمنی؛ ب( زهرد در برابرر ضناصرر همرراه برر مبنرای ضنصر مؤمن در برابر خواسته
 (.146های تاریخی )همان،ضرورت

را بره نارع خرود و در جهرت حركرت « طمرع»خالقری البالغه، رذیله انهج 31در همین راستا ذیل نام  
شرود، كردند. برخالف تمامی مکات، اخالقی كه طمع، امری نرامطلوب شرناخته میتکاملی فرد تاسیر می

ترر از نمودهرای گیرری بیشدانست كه آدمی را به بهرهفرقانیسم آن را ضاملی در راستای زایندگی و جنبش می
گیری از این كارگیری و بهره(. البته از دید آنان، نحوه به125د )همان،دههستی در مسیر رشد خود سوق می

صات در مسیر رشد یا اصطالحًا جهت دادن به طمع بسیار حائز اهمیت اسرت. تبیرین بیشرتر آنران بردین 
ای زاینده در مسیر بره فعلیرت رسراندن اسرتعدادهایش اگر انسان از طمع به ضنوان وسیله»صورت است كه 

وسوی تکاملی برخوردار نباشد، بر انسان مسرلط د، بسیار امر نیکویی است؛ اما اگر طمع از سمتگیربهره 
 )همانجا(. « كشاندگردد و او را به هالكت میمی

 های سياسی ـ اجتماعی گزاره -2-4
ای سیاسری ر گردد كره جنبرههرایی برازمیهای كاركردگرایانه فرقانیسم بره گزارهبخش دیگری از تأویل 

اند. برای جتماضی دارد و یا آنکه اگر صرفا جنبه دینی داشته، آنان تمامًا بحث را به سیاست و اجتماع كشاندها
یَن »نمونه جمله  ما لا ُمس  َماُع ال  َها جا نَّ ِا َظاَ  َف عا

َصاَر ال  م 
َ ُکنا اْل  البالغه كه دستوری مبنی برر نهج 69در نامه« َو اس 

تأویل شده و این « مرحله شهادت انقالب توحیدی»این گروه به  سکونت در شهرهای بزرگ است، از سوی
انتخاب شهرهای بزرگ برای انجا  ضملیات انقالبی، بدین خاطر اسرت كره »چنین توضیح داده شده است: 
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هرای خلرق نقطه شروع انقالبات توحیدی، مراكز مهم جامعه و جایگراه حکمرانری حاكمران و تجمرع توده
های بزرگ، چه از جهرت تبلیرغ و چره از اند كه مکانر منبعی دیگر چنین آورده(؛ د110)قاسمی،« باشدمی

 تر خواهد بود )همانجا(. حیث ضملیات مسلحانه و از بین بردن ضناصر ضد انقالبی، راحت
با تما  بار معنایی خاص آن در تشیع كه وجه تمایز این مذه، است نیز در معرض تاسریر « اما »واژه  

یافتره كره همره ضنصرری تکامل»شرود: ته است. اما  نزد این گرروه، ایرن گونره تعریرف میبه رأی قرار گرف
خصوصیات خدایی انسان و همه نیازهای فطری را در شکلی راستین، فعلیت ببخشد و شدن خود را در قبالا 

ان معتقرد (. در واقرع آنر354)داوودی،« شدنا آفرینش ر البته بر مبنای اراده خداوند و فرمان او ر شکل دهد
تواند با تسریع در مسیر تکامل، به این مرحلره دسرت بودند امامت از مراحل تکامل انسان بوده كه آدمی می

باشد؛ بدین معنی كه انسران خواه نیز میجو بودن، اما یابد! به ضبارت دیگر، از دید آنان انسان ضالوه بر اما 
(. نکته قابل تأمل اینکه اضوای گرروه فرقران ذیرل 356ن،تواند اما  شود )هماضالوه بر همراهی با اما ، می

ها بیان خواهی آن، هدف از امامت را برآورده ساختن نیاز فطری موجودات و اشباع حس نمونه139حکمت
 (.358اند! )همان،كرده
بره « ضترت»اند. را نیز به تأویل برده 119ذیل خطب « بیت و ضترتاهل»آنان حتی ماهو  مقدو و مهم  

به برگزیدگانی از اصحاب كه به رهبری فردی « بیتاهل»( و 179ورای انقالبی حزب تأویل شده )قاسمی،ش
بیرت بره كسرانی كره (. در اظهرارنظری دیگرر، اهل204شرود )همران،از تشکیالت تن دهنرد، تاسریر می

(. آنان برا 201های اجتماضی جامعه را حل نموده، راهگشای توادها باشند تأویل شده است )همان،بحران
، به ایرن «1هر كس زكات بر او حرا  باشد، او از اهل بیت است»ای از ضبدالله بن مسعود كه استناد به جمله

تر اسرت! یابد كه دایره شمول اهل بیت از حوزه بازماندگان از خرانواده پیرامبر)ص( گسرتردهنتیجه دست می
شود كه اضوای گروه نسبت به كادر شرورای ی)همانجا(. در پی همین تأویل ناروا، این درخواست مطرح م

بیت پیامبر )ع( دارند تا در ا رر همرین پیرروی، بره حزب، باید همان نگاهی را داشته باشند كه شیعه به اهل
(. دقیقا همین باور است كه اضوای گرروه فرقران را بره تبعیرت كوركورانره و 201پیروزی نائل آیند! )همان،

 دارد. یبسته از رهبران خود وامچشم
دانسرتند كره را ضناصرری می 4242در حکمرت« أولیاءالله»ها در راستای اهداف سیاسی خود، فرقانی 

                                                 
أّن هرذه »ای در پی نداشرت. شراید مقصرود آنران، روایراتی نظیرر ی این جمله نیز نتیجه. در متن اصلی هیچ منبعی برای این حدیث، ذكر نشده است. جستجو1

ُمحمٍد و ال آللا ُمحمدٍ  ّل لا دقات إّنما هي أوساُخ الناوا و إّنها ال َتحا ؛  برای بحثری در ایرن براره، 10/385؛ ابن حبان،3/119در اشاره به زكات باشد )مسلم، « الصَّ
 (.181-7/179؛ نووی، 615-8/612نک: ابن ضبدالبر، 

َتوَ . »2 َها، َو اش  را َلی َظاها اُو إا َذا َنَظَر النَّ َیا إا
نا الُدن  َلی َباطا یَن َنَظُروا إا ذا

ها ُهُم الَّ
َیاَء اللَّ لا نَّ َأو  َهاإا لا َعاجا اُو با َتَوَل النَّ َذا اش  َها إا لا آجا ؛ دوستان خدا آنانند كره بره درون دنیرا «ُلوا با

 .ه مرد  به ظاهر آن چشم دوختند، و سر گر  آینده دنیا شدند آنگاه كه مرد  به امور زودگذر دنیا پرداختندنگریستند آنگاه ك
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آور را قطع كرده و از هر قید و بندی آزاد شده و های اسارتها بپیوندند؛ با این توضیح كه باید وابستگیبدان
یَنرَك َتَبعرًا » 39به نام (. در موضعی دیگر با استناد 18-19رنگ خدایی بگیرند )داوودی، َت دا َك َقد  َجَعل  نَّ ِا َف

ٍر َغُیهُ  ٍئ َظاها را
َیا ام  ُدن  اند كه دین را تابع دنیرای خرود و ، ضناصر ضدانقالبی و ضدتکاملی را كسانی دانسته«1لا
ه كه به (. در مقابل ضناصر انقالبی، به افرادی اطالق شد105اند )همان،ای برای رسیدن به آن قرار دادهوسیله

های استوار خویش، ها، از سالح پیکار و صبر بهره جسته و با روح امیدوارانه و گا هنگا  درگیری با دشواری
 (.274موانع را زدوده و به راه خویش ادامه دهند )همان،

، شهید به وجودی تعبیرر شرده كره 1702شود؛ ذیل خطب های سیاسی مینیز درگیر تأویل« شهید»واژه  
گاه و ش نواست و در شرایط خاص از میان هر امت ابراهیمی، آنجا كه بیم توقف برر جریران رشرد انقرالب آ

ها (؛ به ضبارت دیگر، آنان شهید را ضصاره و حاصل كوشش160كند )همان،رود، جان خود را تقدیم میمی
اسرت  و زحمات امت دانسته و معتقد بودند شهید برهران خداونرد برر ضناصرر ضردانقالبی و ضردتکاملی

 (.159-160)همان،
كه به قرار گیری هر چیرز در جرای  4293در حکمت« ضدالت»اما ارجمندترین ماهو  اجتماضی یعنی 

« اقررار بره انحرراف خرویش و ترالش در جهرت رفرع آن»خود اشاره دارد، این گونره تاسریر شرده اسرت: 
مسئول رشرد و تکامرل و یرا  شود تا افراد و جامعه رانیز استناد می 4624(. به حکمت321-322)داوودی،

 (. 322سقوط و انحطاط بدانند )همان،
 های دينیديگر گزاره -2-5

اند. برای نمونه، رهبرران گرروه های دیگری از نهج البالغه نیز تأویل شدهگاته، گزارهافزون بر موارد پیش 
گر در مسریر شران برا یکردیهمراهی نمودهرای آفررینش براسراو ظرفیرت وجودی»را به « شااضت»فرقان 
موجودات به خصروص انسران  ها و سازندگیتاسیر كرده و حاصل و  مره شااضت را همه خالقیت« تکامل

را در جریان حركت انقالبی و تکاملی فرد فهرم « توبه»(. همچنین ماهو  آشنای 188اند )قاسمی،بیان كرده
است كه منجر به انقالب در جهان و در خارج از اند؛ با این توضیح كه توبه همان ایجاد انقالب در فرد كرده

 (. 109انجامد )همان،دهی بلوغ انسانی میگردد كه تداو  مستمر آن به شکلوجود فرد می

                                                 
 . تو دین خود را پیرو دنیای كسی قرار دادی كه گمراهی اش آشکار است.1
ل  . »2 َنا لا د  َي َو َسدِّ َبو  َنا ال  ب  َنا َفَجنِّ َتَنا َضَلی َضُدوِّ َهر  ن  َأظ  ُهمَّ إا َن اللَّ ت  اا

َن ال  َنا ما م  صا َهاَدَة َو اض  َنا الشَّ ُزق  َنا َفار  َتُهم  َضَلی  َهر  ن  َأظ  ، َو إا ؛ خدایا اگر بر دشمن پیروزمان ساختی، ما «َحقِّ
 و فتنه ها، ما را نگهدار.  سادو چنانچه آنها را بر ما پیروز گرداندی شهادت نصی، ما فرموده و از شرب و ف را از تجاوز بر كنار دار، و بر راه حق استوار فرما،

ٌس َضا   . »3 ُل َسائا َعد  َعَها... َو ال  ُموَر َمَواضا
ُ ُل َیَوُع اْل  َعد   نهد ... ضدالت تدبیر ضمومی مرد  است.؛ ضدالت، هر چیزی را در جای خود می«ال 

َمه. »4 ها
ُل َأالَّ َتتَّ َعد   ؛ ضدل آن است كه خدا را متهم نسازی.«ال 
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ر ماهرو   1ر مشرهور بره وصریت امیرالمرؤمنین)ع( بره امرا  حسرن)ع( 31در جایی دیگر و ذیل نامر  
ه خودسرازی انقالبری تعبیرر گشرته اسرت. در واقرع گرایی تاسیر شده و از آن بخودسازی، بر مبنای جامعه

تنها بر مبنای فردگرایی و دور شدن از جامعه و تعهدات انسانی خرویش ها معتقد بودند خودسازی نهفرقانی
(. به ضبرارت دیگرر نگراه آنران بره 28باشد )منتظر،گرایی و در قبال جامعه مینیست؛ بلکه بر مبنای جامعه

 شان از انقالب بود.نطق بر مبانی خودساختهماهو  خودسازی، كاماًل م
شمسی، بسریار مرورد توجره اندیشرمندان ضلرو  طبیعری و  60و  50گاتنی است ماهو  تکامل در دهه  

اند؛ از جمله توبه را بره ضنروان اصرل و حركتری ها از آن بسیار بهره گرفتهرو فرقانیانسانی بوده است؛ از این
در مسیر رشد انسران، ضرامن كمرال و مقاومرت وی در حرل تورادهای  كردند كهضمومی و كلی تبیین می

دهنده تالش مستمر انسان برای موجود باشد؛ به ضبارت دیگر توبه از دید آنان، انقالب درونی است كه نشان
 (.95-97بخشد )قاسمی،پر كردن خالء تکاملی خود بوده و به بلوغ فطری فرد، نمود خارجی می

بندی آیرات گیری از ماهو  تکامل، اضوای گروه فرقان ذیل خطب  اول و در تقسیمدر راستای همان بهره 
را بره « ناسرخ»هرا فرراهم نشرده اسرت و اند كه ظرف فعلیرت آنرا به نمودهایی معنا كرده« منسوخ»قرآن، 
ئ  / فررا»آینرد؛ در ادامره همرین خطبره دو واژه اند كه به مرحله اجررا و تحقرق درمیهایی معنا كردهپدیده

داننرد كره انسران برا آنهرا مواجره تأویل شده است. واجبات را همران نمودهرایی می« فوائل»و « واجبات
ها كه الزمه تکامل فرد، انطباق با ایرن نمودهاسرت. در نقطره مقابرل، فورائل را نمودهرایی شود؛ همانمی
سرریع و شرتاب در جریران رشرد توانند منجر به تدانند كه گرچه نقش زیربنایی و اساسی ندارند، اما میمی

 (. 37-38انسان گردند )شکی،،
شرود. آنران نقرش كعبره را البالغه، به موارد فوق بسرنده نمیهای گروه فرقان از خطب  اول نهجبرداشت 

گیری انسان های انسانا خدایی، در مسیر تکامل دانسته و از آن به وجه تمایز جهتجهت بخشیدن به تالش
اند. در توضیح بیشتر معتقد بودنرد بره ا وجهه خداییا دیگر نمودهای هستی تاسیر كردهو وجهه خدایی او ب

شرود و اش نیز گسرترده مریگیری ربوبیتناس، گستردگی مدار تکامل انسان و ظرفیت وجودی وی، جهت
برا  ها و ضد  انطباقگیری خدایی انسان و ضد  هماهنگی بین آننبود كعبه، منجر به بروز اختالف در جهت

یرابی گردد. در واقع آنان بر این باور بودند كه نقش كعبره، همران فشرردگی اسرال  و ضینیتمدار ربوبی می
باشد تا بدین واسطه، انسان به پناه خداوند درآید و از پناهندگی اشان میهای توحیدی در شکل ضملیفلساه

 (. 40-42های دیگر، روی برتابد )همان،به قدرت

                                                 
اند مخاط، نامه نه اما  حسن)ع( بلکه فرزند دیگر حورت یعنی محمرد برن ققان با تحلیل متنی و تاریخی و همچنین با بررسی منابع، نشان داده. برخی از مح1

 (.122-97حنایه است )نک: مجتهدی و زهرایی،
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ها به مااهیم دینی تا جایی پیش رفت كه مسئله حجراب را در جریران مبرارزه یانه فرقانینگاه كاركردگرا 
های حاكم برر آن دانسرتند. در حقیقرت پذیری از جامعه و نظا انقالبی تاسیر كرده و آن را بیانگر ضد  رنگ

زن  های سازندهتیکها، معنای پوشش بر اندیشه انقالبی و تاكحجاب از دید آنان ضالوه بر پوششی بر زیبایی
ترتی، آنان اهمیت حجاب را ضالوه بر پوشش، به ضد  ناوذ دشمن كند. بدیندر تحقق اهدافش را تداضی می

توجهی به این مهم، دشرمن بره اند و معتقد بودند در صورت بیبه حریم زن و آشنا نشدن با وی تاسیر كرده
گیرد و زنان صادق، بره زنرانی منرافق و زنران می سهولت از آن در مسیر پیشبرد اهداف ضدخلقی خود بهره

رَك »شوند. مباحث فوق، ذیل ضبارت انقالبی به ضدانقالب مبدل می َجابا حا  با
نَّ ها َصرارا رن  َأب  نَّ ما ها

ُاف  َضَلی  َو اك 
نَّ  ها

َقی َضَلی  َجابا َأب  حا
َة ال  دَّ نَّ شا ِا اُهنَّ َف یَّ  (. 159آمده است )منتظر، 31از نامه« 1إا

بره مرحلره « جهرنم»به مرحله تحقق خداگونگی انسان و از « بهشت»اضوای گروه فرقان از  همچنین 
(. آنان بهشت و جهنم را اضتباری و سراخته دسرت انسران 413اند )قاسمی،گونگی او یاد كردهتحقق شیطان

جا نیرز بره باشد )همانجا(. در اینگیری انسان، متااوت میها بر اساو جهتدانسته و معتقد بودند شکل آن
بحث تکامل پل زده، مالک ورود به بهشت یا جهنم را به نسبت فرد با رویکرد تکاملی یا ضدتکاملی ارتباط 

 (. 414اند )همان،داده

 نقد و بررسی -3

البالغره سرعی در مصرادره بره های خرود از نهجگونه كه گذشت اضوای گروه فرقان در برداشرتهمان 
های خرود داشرتند. بیشرترین همرت آنران در ایرن فرضتئوریزه كردن پیشمطلوب مااهیم دینی در راستای 

ها و افکرار شد كه برای مااهیم دینی، كاركرد اجتماضی بیابند و آن را در راسرتای اندیشرهجهت مصروف می
د؛ توان در سه حوزه مورد نقد و بررسی قرار داالبالغه را میهای گروه فرقان از نهجكارگیرند. برداشتخود به

توجهی به اصول و قواضد فهم حدیث و در نهایت ا رپذیری از نخست از منظر مبنای كاركردگرایی، سپس بی
 های غیراسالمی. گاتمان
 نقد مبانی كاركردگرايی  -1-3

های گروه فرقان وارد است، چنبره انداختن نگاه كاركردگرایانه برر تمرامی مهمترین نقدی كه به برداشت 
ها و باورهای دینی بایرد نتیجره ملمروو و ن است. با این توضیح كه معتقد بودند تما  گزارهمااهیم دینی آنا

(. این نگاه گرچه به صورت موجبه جزئیه و در مرورد 171جدی،ضملی در حیات دنیایی داشته باشد )اكبری
مااهیم دینی انجامد، اما ترویج چنین دیدگاهی به برخی احکا  سودمند است و به تبیین حکمت احکا  می

                                                 
 المت و استواری آنان است.گیری در پوشش، ضامل س. زنان را در پرده حجاب، نگاه دار تا نامحرمان را ننگرند، زیرا كه سخت1



189 / البالغهگروه فرقان از نهج یهابرداشت یانتقاد لیتحل؛ کریمی و دیگران                                                    

 

گرایانره شناسرانه و واقعشود كه كاركردگرایی به سوگیری غال، تبدیل شده، در مقابل، نگاه معرفتمنجر می
 سل، گردد. 

تواند به این پیامد منای بیانجامد كه در صورت كشف نشدن كاركرد یک براور دینری، براور این نگاه می 
رود كه بدیلی نادرسرت   شود؛ همچنین این احتمال میبدان دستخوش توییر قرار گرفته و حتی مردود اضال

جای كاركرد حقیقی ارائه شود؛ در این صورت، انحرافی در افکار و چنانچه نمود ضملری داشرته باشرد در به
ترتی، مبنا قررار دادن كراركردگرایی در برداشرت از ماراهیم دینری (. بدین196حوزه رفتار، پدید آید )همان،

ها پرهیز كرد. در ادامه بره گردد كه قابل اغماض نیست و باید از آنای دین و دینداری میسب، بروز آفاتی بر
 شود.برخی از این آفات اشاره می

صرورت  شود؛ بردیننگاه كاركردگرایانه سب، ایجاد نگاه ابزاری به دین میالف( نگاه ابزاری به دين:  
و سرودجویی افرراد قررار  ای در راستای منافعان وسیلهكه دین بدون در نظر گرفتن معیار حق یا باطل، به ضنو

رو كه برای كاركردگرایان، تأمین منافع دنیوی فرد و اجتماع، حرائز اهمیرت اسرت )ضباسری و گیرد؛ از آنمی
ای بدون توجه به حقیقت الهری دیرن، (. حتی ممکن است ضده48نیک، ضمل زدگی در اندیشه دینی،ضبادی

؛ بررای نقردی مشرابه در مرورد گروهرک 128دستورات دین ضمل نمایند )حیردری، صرفا برای كاركردها به
(. در واقع دین شکل دنیایی به خود گرفته و در ُبعد 91-93منافقین، نک: كریمی و میرحسینی،تبیین و نقد،

شود كه دین در خدمت زندگی دنیایی افراد اسرت شود؛ همچنین چنین تداضی میكاركردی خود محدود می
رَه َضَلری »(. پرواضح است كه این نوع نگاه به دین، تااوت چندانی با 130،)همان ُبرُد الَلّ راوا َمرن  َیع  َن الَنّ َوما
ٍف  های دینی است، ندارد؛ امری كه ( كه تخطئه برخورد خودمدارانه و گزینشی نسبت به آموزه11)حج:« َحر 

 قرآن كریم به شدت از آن برحذر داشته است.
شرود فررد نسربت بره سودجویی از نگاه كاركردگرایانه سرب، میتکاليف دينی: پذيری ب( جايگزين 

نیرازی پیردا كنرد و ایرن تروهم را در افرراد پدیرد آورد كره تکرالیف دینری، دستورات دینی، نروضی حرس بی
هاسرت، چنانچره ایرن پذیر هستند. با این توضیح كه اگر مالک انجا  وظایف شرضی، كراركرد آنجایگزین

توان وظیاه شرضی را رها كرد و امر جرایگزین را برگزیرد. بررای شود، میامر دیگری حاصل مینتیجه توسط 
توانرد جرایگزین تقروا نمونه اگر كاركرد تقوا، صرفا ایجاد نظم اجتماضی است، وضع مقررات اجتمراضی می

 (. 65-64نیک،شود )ضبادی
دگرایی، توقع رسیدن به نتایج مادی مبنا بودن كاركر زدگی نسبت به تکاليف دينی:ج( ايجاد حس دل 

كند. پر واضح اسرت چنانچره ضمرل بره تکرالیف داران تقویت میو ملموو از وظایف دینی را در ذهن دین
اضتمادی نسبت به كلیت مدت ر نیانجامد، حس بیدینی به كاركردهای برشمرده ر آن هم در بازه زمانی كوتاه
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 (.67آورد )همان،دین را در افراد پدید می
از دیگر آفرات غلبره رویکررد كاركردگرایانره، آن رنگ شدن روحيه تعّبد به انجام اعمال دينی: د( كم 

كند در صورت نداشتن آگاهی از كاركرد و ا ر ضمل، نباید ملز  به انجا  آن باشد. بره است كه فرد تصور می
نیرک، ضمرل زدگری در ضبادیشرود )ضباسری و ضبارت دیگر، انجا  وظایف دینی متوقف بر فهم كراركرد می

ترتی، از هدف اصلی و واقعی اضمال ر كه همان تقرب بره خداوندسرت ر غالرت (. بدین53اندیشه دینی،
 (. 130گردد )حیدری،طلبی میداری مبتنی بر مناعتشده، منجر به دین

كره از سرویی  ای اسرتهای دینی، همچون شمشیر دولبهدر پایان باید گات نگاه كاركردگرایانه به گزاره 
پوشی نیست؛ امرا از سروی دیگرر افرراط در آن، آفرات و موررات استااده صحیح از مزایای آن، قابل چشم

سنگینی به دنبرال دارد. كشرف مرالک و محردوده اسرتااده از ایرن روش اهمیرت خاصری دارد )ضباسری و 
توجه بودند بلکه نسبت بدان بیتنها ( كه گروه فرقان نه130نیک، ضوابط كاركردگرایی در نگاه به دین،ضبادی

 راه افراط در پیش گرفته بودند.  
  توجهی به اصول و قواعد فهم حديثبی -2-3

به طور كلی برای فهم دقیق هر متن، باید به اصول و قواضد آن ضلم پایبند بود. ضلرم حردیث نیرز از ایرن  
شده است )نک: معارف، طباطبرایی،  قاضده مستثنی نبوده و از سوی محققان، ضوابطی برایش در نظر گرفته

های ناروا توجهی به این ضوابط، به سربرآوردن برداشتسراسر آ ار(. این مسأله تا بدانجا اهمیت دارد كه بی
انجامد. حال چنانچه این متون از جنس ضقاید و باورها باشرد، پایبنردی بره ضروابط اهمیتری دوچنردان می
 شود. البالغه اشاره میها در برداشت از نهجالحدیثی فرقانیهای فقهگاهیابد. در ادامه به مهمترین لوزشمی

 ها در فهم )تفسير به رأی( فرضالف( دخيل كردن پيش
ها، باورهرا و روحیرات وی در فهرم و تاسریر این امر مسلم است كه شخصیت ماسر از جمله دانسرته 

 هراییهرا و مرنشها و گررایشفرضاشته از پیشا رگذارند؛ ذهن ماسر و فهمنده متن، خالی نیست بلکه انب
هرا و شررایط (. برر همرین پایره، گاتمان178گران،گذارند )ریختهاست كه بدون شک در تاسیر و فهم او ا ر

برد، به منزله ضینکی در برابر چشمان ماسر است كه خواسته یا سرمیاجتماضی ر فرهنگی كه فهمنده در آن به
های پنجراه و شصرت شمسری كره گذارد. در ضطف توجره بره دهرهو تاسیر ا ر میناخواسته بر جریان فهم 

های ساختارشرکن از نصروص دینری در كرانون شیاتگی نسبت به تاکر ماركسیسم، سب، شده بود برداشت
البالغره گرایانره خرود را در فهرم نهجها را بر آن داشت تا افکار پوزیتویسرتی و مادیتوجه قرار گیرد، فرقانی

نامبردار بوده، به شدت « رأیبهتاسیر»(. این امر كه در ضلو  اسالمی به 210جدی،كنند )نک: اكبریدخیل 
البالغره برر آراء و نظررات خرود هرای نهجها با هدف تطبیق ضبارتتخطئه شده است. تاسیر به رأی فرقانی
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به دارد كره نیراز بره ذكرر چنان غلگفته آنان همچون تکامل، انقالب و مواردی از این دست، در نظرات پیش
 شاهد و مثال دیگری ندارد. 

 توجهی به سنت شروح )گسست از سنت تفسيری( ب( بی 
گیری از آرای پیشینیان در فهم متن است. از لحراظ یکی دیگر از نکات بسیار مهم در تاسیر متون، بهره 

تر باشد، از ای نزدیک، به حاد هضلمی و منطقی  ابت شده كه به هر میزان فرد از لحاظ زمانی و حتی مکانی
گاه بوده و هر چه از آن واقعه دورتر باشد، طبیعتًا نسبت بدان، آگاهی كمتری دارد. پس جزئیات آن بیش تر آ

لرزو  »الز  است به اقوال ضلمای اضصار پیشین، توجه نمود؛ چیرزی كره از آن در مرورد تااسریر قررآن، بره 
نگري به معناي (. مجموضه8ت )براي توضیح این مبنا، نک: پاكتچي،یاد شده اس« پایبندی به سنت تاسیری

 (. 59كند )خدایاری،توجه به تمامي ادله و منابع نیز لزو  این التاات را تأیید می
بایست به اقوال و آرای گذشتگان مراجعره البالغه نیز از این قاضده مستثنی نیست و برای فهم آن مینهج 

توجه بودند؛ ش شروح فراوانی نوشته شده است. اما گروه فرقان نسبت به این مسأله بیاكرد؛ كتابی كه درباره
رو شرود. از ایرنالبالغه و یا ضلمای طراز اول تشیع دیده نمیهای آنان، هیچ ارجاضی به شروح نهجدر نوشته
ه در سنت اسالمی به های آنان غالبا انحرافی و مصداق اتّم انحراف است. برای نمونه، ماهو  تقوا كبرداشت

ها به انطباق با مدار تکامل جهران، (، نزد فرقانی18-26شود )نک: مطهری،پروای در ضمل و نظر تبیین می
هایی ضرضه خواهرد كررد كره شود. نتیجه آنکه هرگاه فهمنده، سنت تاسیری را كنار نهد، برداشتتاسیر می

شرود. بررای جر به غالت از ماهو  اصرلی مرتن میمطابق با ضصر و زمانه خود است كه در غال، موارد، من
هرای سیاسری و انقالبری تاسریر های الهی به دیگران است، بره فعالیتنمونه، ماهو  تبلیغ كه رساندن آموزه

 شود!می
 انگاشتن فضای صدور حديثج( ناديده

شناخت ترا پررده برای فهم دقیق متن، باید به سمت فوایی كه متن در آن تولید شده حركت كرد و آن را  
از برخی زوایا كنار رود؛ وگرنه ممکن است در فهم متن، مااهیمی به مؤلف نسربت داده شرود كره در زمران 

روست كره انسران نسربت بره زمران،  (. این نگاه به متن از آن124-99است )محققیان،وی، وجود نداشته 
پرذیرد و نیرز برر آن محیط و فرهنگ خود ا ر می ای كه از شرایطرابطه متقابلا ا رگذار و ا رپذیر دارد؛ به گونه

اسرت البالغه نیز یادآور شرده اش در فهم نهجگذارد. توجه به فوای صدور، امری است كه ضرورتا ر می
 (. 116مهر و مسترحمی،)ریاحی

ای پردازان گروه فرقان تنها به متن توجره داشرته و اصراًل التاراتی بره فوربا این توضیح باید گات نظریه 
ای و صدور حدیث نداشتند؛ این در حالی است كه روایات معصومین )ع( پیوند بسیاری برا شررایط زمینره
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الحدیث بسریار برر ایرن امرر در فهرم روایرات تکیره شرده اسرت بافت صدور دارند و به همین دلیل در فقه
زیبا بودند تا بره بهتررین البالغه به دنبال ضباراتی (. اما اضوای گروه فرقان كه در نهج135-125)مسعودی،

شکل، مقصودشان را تأمین كنند، اهتمامی به اینکه متن در حاق واقع در پی ایارای چره مقصرودی اسرت، 
نبودند كه بخواهند بافتی كه متن در آن تولید شده را بکاوند. برای نمونه دستور امیرالمؤمنین)ع( به سرکونت 

هرا، مکرانی شده است: شهرهای بزرگ محرل تجمرع تودهدر شهرهای بزرگ، از سوی آنان این چنین تعلیل 
 تر بودن ضملیات مسلحانه است!برای شروع انقالب و سهل

نرد افرراد در ادهد بزرگران دیرن، اصررار داشرتهحال آنکه توجه به بافت اجتماضي صدر اسال  نشان مي 
اش، دینری سراكنانهرل و بیخودداري كننرد ترا ج 2و روستاها 1شهرها زندگي كنند و از گذران ضمر در بادیه

(. درج این حدیث در منابع دیگر، با روایاتي همنشرین شرده 2/481دامنگیر مؤمنان نشود )نک: ابن بابویه،
(. چنانچره 73/156؛ مجلسري،1/275كنرد )زمخشرري،است كه دقیقا همین معنا را بره ذهرن متبرادر مي

شدند؛ در این آ رار نیرز تعلیرل بره ین اشتباه نمیكردند، مرتک، االبالغه مراجعه میها به شروح نهجفرقانی
(، وجرود امکانراتی همچرون برازار و پزشرک حراذق )ابرن ابری 5/374میرثم،محل تجمرع مسرلمین )ابن

(. در برآورد كلی بایرد 11/350( و همنشینی با نیکان و دانشمندان اشاره رفته است )مکار ،18/48الحدید،
تواند از مقاصد اما  فاصله بگیرد البالغه، تا چه حد میاز نهجسی های سیاگات استااده بدون ضابطه گروه

و برره گمراهرری و ضرراللت بیانجامررد )برررای نظیررر ایررن نقررد در مررورد گروهررک منررافقین، نررک: كریمرری و 
 (.154-155میرحسینی،تحلیل و نقد،

پذيری از گفتمان -3-3  های غيراسالمیاثر
گاتمان حاكم بر جامعه است؛ در تعریای جرامع از گاتمران یکی از مسائل ا رگذار در فهم متون دینی،  

مجموضه قواضد، الگوها و معیارهایی است كه در یک محدوده زمانی و مکانی ویژه، خود را بر »آمده است: 
های كند و انواع كنشافرادی كه در محدوده آن قرار دارند بدون آن كه خود آن افراد متوجه باشند، تحمیل می

« دهردگیرنرد، تحرت ترا یر قررار مریرو كه بر اساو قواضد و معیارهای آن گاتمان صورت میآن ها را ازآن
رو افرادی كه در حوزه تسلط یک گاتمران قررار دارنرد، در رفترار، (. از این10)دهقانی فارسانی و طباطبایی،

كررده و بره طررح ایرده فهم و طرح ایده، نقش فعالی نداشته و بر اساو قواضد آن گاتمان رفتار نموده، فکرر 
دهی بره مرتن و ماهرو  آن بره پردازند. در واقع قواضد گاتمان بر فرد حاكم بوده و ا رگرذاری آن در شرکلمی

                                                 
ها ع. »1

دا اللَّ ي َضب   َأبا
َعُرُب  َضن  ٌع ...التَّ ُر َسب  َکَبائا

َرةا  ال 
ج  ها

َد ال  آمرده اسرت « االنقالب إلی اْلضراب بعرد الهجررة» (. در منابع اهل سنت به صورت 2/277)كلینی،« َبع 
 (. 3/931حاتم،)ابن ابی

ُي ص. »2 با
َصی النَّ يٍّ  َأو  َعلا َتاَق لا ُکنا الُرس  ُي اَل َتس  نَّ ُشُیوَخُهم  َجَهَلٌ ...  َیا َضلا ِا  (. 139)شعیری،« َف
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های صرورت ای كه فرد بر اساو معیارهای آن گاتمان، كنشتر است؛ به گونهمرات، از نقش خود فرد بیش
كنرد هرای ممکرن تصرور میترین كنشرین و بردیهیتترین، معمولگرفته بر مبنای قواضد آن را جزء درست

(. بدین ترتی، فرد تحت تأ یر نظا  قدرتمند گاتمان حاكم بر جامعه بدون آنکه خود متوجره 10-11)همان،
ترین برداشرت را ارائره داده ترین و بدیهیكند كه درستشود، به برداشت از متن اقدا  كرده، چنین تصور می

 است. 
كه البته نباید ضنصر انتخاب و آگراهی را در آن نادیرده انگاشرت و همره چیرز را غیرر پس از این مقدمه  

ارادی دانست، باید به این نکته باید اشاره نمود كه دوران فعالیرت گرروه فرقران، شریاتگی نسربت بره تاکرر 
گاتمان غال،  البالغههای انقالبی و كاركردگرا از قرآن و نهجماركسیسم، استااده از ادبیات جدید و برداشت

گرایی و تجرارب مبرارزاتی زدگری، مرادیبود. بر این اساو با نگاهی انقالبی و كراركردگرایی مترأ ر از ضلم
آن، جز ارائه ایردئولوژی رادیکرال برر  شد كه نتیجهماركسیسم به تجزیه و تحلیل مسائل مذهبی پرداخته می

های (؛ بردین ترتیر، ظهرور اندیشره210جردی،های اسالمی نبرود )اكبریمبنای مواجهه گزینشی با آموزه
ها تحت نمود. در همین راستا فرقانیهای این گاتمان، امری طبیعی جلوه میالتقاطی به ضنوان یکی از كنش

 كردند.البالغه مراجعه نموده و ایدئولوژی خود را بر آن تحمیل میتأ یر چنین گاتمانی به نهج

 گیرینتیجه

صا پس از انقالب اسالمی برای ارائه و تثبیت ایردئولوژی خرود، بسریار بره ( گروه فرقان پیش و خصو1
كه شرح آنان برر ایرن كتراب « البالغهفروغ نهج»كردند؛ كتاب البالغه رجوع مینصوص دینی از جمله نهج

بینی افراطری و ساختارشرکن خرود قرآن، جهران است، محصول همین برهه از زمان است تا در كنار تأویل
های ضلوی ر چه در محافل ضمرومی و چره در رو آموزهرا بنیان نهند. از این« ایدئولوژی توحیدی»ه موسو  ب

 است. جلسات خصوصی ر مبنای بسیاری از گاتگوهای این گروه بوده 
گرایی بود تا مقاصرد خرود را بره البالغه كاماًل سودجویانه و در راستای گروهها به نهج( رجوع فرقانی2

ین شخصیت مذه، شیعه پس از پیامبر)ص( ارجاع دهند و از ایرن رهگرذر، اضتبرار و آبررو سخنان مهمتر
 كس، كرده، تعداد بیشتری را به دور خود گرد آورند. 

البالغه، تمامًا بر مبنا قرار دادن كاركردگرایی استوار بود. در ایرن مواجهره، ( مراجعه گروه فرقان به نهج3
اینکه در نظا  اجتماضی ا رگذار بوده و دارای كاركرد ملموو دنیوی باشرد،  شرطهای دینی با پیشتما  گزاره

تروان آن را در شرد بلکره میهای سیاسی ر اجتماضی نمیشد. این تاسیرها محدود به گزارهمعنا و تاسیر می
 حوزه ضقاید، مااهیم اخالقی و حتی امور ضبادی و فقهی نشان داد؛ از جملره آنهرا بایرد بره مبراحثی چرون

توحید، ایمان، تبلیغ، قوا و قدر، رزق، حالل و حرا ، زهد، اخالص، طمع، شهید، ضردالت، توبره، كعبره، 
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 وحی، حجاب و بهشت اشاره كرد.
ه با هدف افزایش اقتدار كادر مركرزی و تقویرت بنیره مرالی گرروه البالغهای نهج( تاسیر به رأی گزاره4

را « بیرتاهل»را به شورای انقالبری حرزب معنرا كررده، « تضتر»فرقان، كاماًل مشهود است. از جمله آنکه 
پیوسرتند ها میدانستند كه به رهبری فردی از تشکیالت، تن دهند و سرآخر مردمانی كه بدانبرگزیدگانی می

خواندند! همچنین افزون بر خداوند متعال، كادر رهبرری فرقانیسرم را در تعیرین حرالل و می« اولیاءالله»را 
دانستند! در گا  بعدی وجوهات شرضی از جمله انااق، صدقه، خمس و زكرات را اختیار میحرا ، صاح، 

ها بره قردری ضجیر، اسرت كره ضملکررد شمردند. این برداشتمسیرهایی برای كمک به حزب خود برمی
تأویلی اسماضیلیه و غالت كه معمواًل آیات و روایات را از معانی ظراهری و دالالت ضرفری و سریاقی فراترر 

 شود.برند، تداضی میمی
گردد كه رویکرد كاركردگرایانه بازمیهای البالغه به آسی،( مهمترین نقد به برداشت فرقانیسم از نهج5

پرذیری در تکرالیف دینری، از جمله باید به این موارد اشاره كرد: سلطه یافتن نگاه ابزاری به دین و جایگزین
 رنگ شدن روحیه تعبد در میان توده مرد . ضی و كمزدگی نسبت به وظایف شربوجود آمدن حس دل

های غیراسالمی از جمله ماركسیسم از دیگر نقدهای مهم وارد برر گرروه فرقران ( ا رپذیری از گاتمان6
 البالغه داشت. است كه ا ر قابل توجهی در نوع نگاه آنان به متون دینی از جمله قرآن و نهج

البالغه، متوجه ضرد  اهتمرا  كرافی بره اصرول و قواضرد فهرم ز نهج( نقد دیگر به برداشت فرقانیسم ا7
توجهی به تاریخ صدور حدیث، از ایرن های تاسیری و بیرأی، نادیده انگاشتن سنتحدیث است. تاسیربه

 شمار است.
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