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 بخشِ شریعتیآرمانِ رهایی
 

 یآزاد _ یبرابر _ عرفان
 

 نگاهِ نو:  نویسنده

 

 کانون آرمان شریعتی
 



 
 تعالی عصرِ و تثلیث، ینظریه 
 
 !گرامی دوستان ●
 
 سالِ  این در که، آن امیدِ. داریم قرار نو سالِ یآستانه در ●
 در ،مانفکری و وجودییِ گیرجهت در را، نوین رویکردی نو،

 .گیریم پیش
 
 خویش یآینده برای رویکردی را، قرآنی یآیه این بیائیم ●

 سخت راهی. بگذاریم خدایی راهِ این در قدم و دهیم، قرار
 :شدنی اما، دشوار، و
 
 لا أَ وَبَیَنکم  بَینَنَا سَوَاء کلَمَة   إِلَى تَعَالَو ا  ال کتَابِ أَه لَ یا قُل   ●

 مِّن أَر بَابًا اًبَع ض بَع ضُنَا یتاخِذَ  وَلَ شَیئًا بِهِ نُش رِک وَلَ اللّهَ إِلا نَع ُبدَ
 .اللّهِ دُونِ
 
 کِمشتر یایده از بیایید! کتاب اهلِ ای:  بگو! پیامبر ای... " ●

 خدای جز ه،ن کای آن و کنیم، پیروی ،ما یهمه قبول موردِ
 برخی و نسازیم، او شریکِ ،را چیز هیچ و نپرستیم، را یگانه

 "...نگیریم پرستش به خدا، ایه جب را، دیگر برخی ما، از
 
 



 
 ۱ فرارَوی عصرِ ��
 
است  یکه الهام ،یصدر یآقا ی! ما، به گفتهگرامی رهروانِ ●
 رِ ی، و به تعب"یعصرِ تعال" یدر آستانه ،یقرآن یهیآ کیاز 
 ازمندِ یکه، ن ی. عصرمی، قرار دار"یوعصرِ فرارَ" ،یعتیشر
 .یخیتار انِیاد یاست فرا ی"مذهب"
 
به  مانیعلم، و نه مادونِ علم. عصرِ ا یماورا یمذهب ●

که، انسان، در طولِ  ییها. آرمانیمشترکِ انسان یهاآرمان
ها بوده است، و تحققِ آنیِ وجود، در پ یبا همه ش،یخو خِیتار

 است. دهیدست نکش ش،یتا به امروز، از تالشِ خو
 
 یهاآن، آرمان یِکه آرمانِ اجتماع د،یمذهبِ جد نای و ●
ه ب ،یعتیشرییِ جادو ثِیتثل نیانسان است، و در ایِ خیتار

شده است، و  یبندفرمول "یآزاد _ یبرابر _عرفان "صورتِ 
 زیهابرماس، متفکرِ بزرگِ غرب ن دِیموردِ تائ ،یبه شکل

 در حالِ سرزدن است. باشد،یم
 
 !مینه شیفراپ یو گام میزبرخی پس، ●
 
 
 



 
 ۲ فرارَوی عصرِ ��
 
و  انیاد یهااست که، از برکه دهی! زمان آن فرارسآری ●
 یو فارغ از آن که، از چه کوه م،یدرآئبسته به یهایدئولوژیا

. و میشو یجار ت،یانسان یایدر یبه سو م،یاسرچشمه گرفته
 که: میبزرگ گوش فرا ده یمولنایِ وجود امِیپ نیبه ا
 
 میرویم و بال میزِ بالئ ما
 میرویم ایو در میائیزِ در ما
 میستیجا ن نیاز آن جا و از ا ما
 میرویم جایو ب میجائیزِ ب ما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 تاریخی جریانِ سه تالیفِ و شریعتی، 
 

 ۳ فرارَوی عصرِ ��
 
، و "یآزاد _ یبرابر _عرفان " یدر آغازِ مقاله ،یعتشری ●
 که ثمره ش،یخو بخشِییرها ثِیاز آن که، به شرحِ تثل شیپ

ی هاها و تجربهمکتبیِ تمام یبر رو ،یویِ بررس یجهیو نت
 فلسفه، و ن،یبه نامِ د خ،یاست که، در طولِ تار یمطرح بشریِ
 گرانیاند، دعرضه شده ،یمختلفِ فکر و عملِ بشر یهارشته

و  ،یمذهب ،یاتنگِ فرقه یهااز محدوده یِرا، به فرارَو
مورِد  تِیدو واقع یکرده، و به مطالعهدعوت  ک،یدئولوژیا

 یعنی ،یویِ زندگ طِی، و مح"انسان" ،یعنیهمه،  رشِیپذ
 ، فراخوانده است."عتیطب"
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 بشری بزرگِ آرمانِ سه ��
 
سه  یدر جستجو خ،یانسان، در طولِ تار ،یعتشری نظرِ از ●

اِن و آرم ،یآرمانِ بزرگ بوده است: آرمانِ عرفان، آرمانِ برابر
در  ش،یخویِ خیتار رِیو تالش، در س یجستجوگر نی. ایآزاد

 ،یامنطقه ،یگروه ،یفرد یهابه صورتِ تالش ترشیآغاز، ب
 ت،یکه، در نها نیتا ا ،محدود، بوده است یارهیو در دا ،یمل

 ،"عرفان"یِ اجتماع _ یفکر رومندِین "نهضتِ "به صورتِ سه 
تِ سه به صور ز،یو ن، "سمیالیستانسیاگز"، و "سمیالیسوس"
، "ییحکومتِ قرونِ وسطا" یطلبانههولناکِ عرفان "نظامِ"

 یطلبانهی، و برابر"فرانسه رِیانقالبِ کب" یطلبانهیآزاد
 شده است. لی، تبد"انقالبِ اکتبر"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 یخیتار یِاساس انِجری سه ��
 
اگر، از  ،یباور است که، هر فرد نیبر ا ،یعتشری ●

فراتر رود،  ک،یدئولوژیو ا ی،مذهب ی،اتنگِ فرقه یاهمحدوده
ا ر یاساس انِیدست زند، سه جر یخیتاریِ و آن گاه، به بررس

 انِیجر"، "عرفان انِیجر"خواهد کرد.  "کشف" خیدر تار
 ان،یسه جر نیاز ا کی. که هر "یآزاد انِیجر"، و "یبرابر

ا، خلق، خد"با  ،یخاص ینوع رابطه کیِ یانسان را، به برقرار
 ، فراخوانده است."و خود

 
 "خدا"با  ی، او را، به رابطه)تصوف( عرفان انِ ی! جرآری ●

 او را، به ،ی )سوسیالیسم(برابر انِ ی(، جریبا هست ی)رابطه
ی آزاد انِ ی(، و جریاجتماع ی)رابطه "خلق"با  یرابطه

 ی)رابطه "خود"با  یاو را، به رابطه ،)اگزیستانسیالیسم(
 دعوت کرده است.( یوجود

 
 
 
 
 
 
 



 
 : یعتشری از فاکت ��
 

 خیدر تار یاساس انِجری سه ��
 
 یهامحدوده یکه، اصولً، از همه میبگو خواستمی... م" ●

که  ،ی"جهان"یِ و به بررس م،ییایب رونیب یو مذهب یافرقه
که،  ی"انسان"، و هم "عتیطب"و  م،یکنیم یاآلن در آن زندگ

و و انسان، د عتی. طبمیبپرداز کند،یم یزندگ عت،یطب نیدر ا
 یمطالعه ی. براستین یها شککه در آن اند،یموضوعِ اساس

انسان و یِ شان با هم، و زندگدو موضوع، و رابطه نیا
 کرد، یرا بررس ییهاها و تجربهتمام مکتب د،یاش، باحرکت

فِ ختلم یهارشته ایبه نامِ فلسفه،  ای ن،یبه نامِ د خ،یکه در تار
با  هانیهمه ایِ اند. در بررسعرضه شده ،یفکر و عملِ بشر
 یهمگ ای ل،یمسا یهیبق م،یرسیم یاساس انِیهم، به سه جر
 ایهستند، و  یو فرع اند،یاصل انِیسه جر نیمنشعبِ از ا
دوم دارند. اما، آن  یاند، و ارزشِ درجهپرت هیاساساً از قض

و  ،یبرابر یگرید عرفان است، و یکی: یاساس انِیسه جر
 "...یآزاد یسوم
 
 *۱۱/ ص  یانقالب خودسازی/  ۲ آثار مجموعه ��
 
 



 
 عرفان جریانِ 
 
کانونِ  کی(، با باور به وجودِ تصوف و...عرفان ) انِ جری ●

رابطه با " جادِ یتالش کرده است، تا با ا ،یدر هست یمعنو
از  یر، و خوددا"یاجتماع یرابطه" جادِیاز ا زِی، و پره"یهست

 "خود"با دور زدنِ جامعه،  ،یو به عبارت ،یحضورِ فعالِ اجتماع
. چه، ردیو در او آرام گ نده،رسا "خدا"، به "خلق"از  یرا، جدا

 یایبه در وستنِیانسان، در پیِ و تعال ییاز نظرِ عرفان، رها
 در آن است. "خود"در او، و انحاللِ  یوجود، فنا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 برابری جریانِ 
 
 کی(، با عدمِ باور به وجودِ سمیالی)سوس یبرابر انِجری ●

آنان، تالش کرده  تِیالبته در اکثر ،یدر هست یکانونِ معنو
، و حضورِ فعال در "یاجتماع یرابطه" جادِیاست، تا با ا

رابطه با " جادِیاز ا ازِین یرا، ب "خود" ،یمبارزاتِ ضدِ طبقات
 کی هِیو توج یابیستجهتِ د "خدا"به  ازِینی، و ب"یهست
 ،یوجود ی، کند. و در عرصه"خلق" یفدا ،یارزش ستمِیس

 "خدا" یایخود در در یفنا یعرفان، که در آرزو انِیبرخالفِ جر
 است. "خَلق" یایدر در "خود" یاست، در تالشِ فنا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 آزادی جریانِ 
 
 کی (، با عدمِ باور به وجودِسمیالیستانسی)اگز یآزاد انِجری ●

 انِیآن، جر انِیجر نیالبته در موثرتر ،یدر هست یکانونِ معنو
 ی"یرابطه با هست"از  زِیسارتر، تالش کرده است، تا با پره

انسان  "خودِ" ی، و عاملِ فنا"یرونیب یرابطه" کیصرف، که 
 یرابطه"از  زِیپره(، و یدر خدا است )روشِ عرفان

، و عاملِ "یرونیب یرابطه" کی ز،یصرف، که آن ن ی"یاجتماع
 (، بایستیالیانسان در خلق است )روشِ سوس "خودِ" یفنا

نگاهِ خاصِ به  کی، که "یدرون یرابطه" کیدعوتِ انسان، به 
است، به  "خود"با  ،ی"یوجود یرابطه"کی جادِیدرون، و ا

 .ابدی، دست "یگانگیبباخود"انسان از ییِ رها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 : یعتشری از فاکت ��
 

 یو فکر یروحیِ اساس انِجری هس ��
 
ارزش دارد،  ،و بعد از انتخاب ،بعد از کفر مانِیا ،ی... آر" ●

هم  یارزش چیبوده، و ه نیقیاش همه خ،یوَ اِل، در طولِ تار
 ردانیقی، به "کانَ النّاس اُماهً واحِدهً" یهیآ نینداشته است. ا

 دن آمدند، وَ بحث کر جادِیا یبرا غمبرانی. اصالً پکندیحمله م
 المقدوریحت یستی. بادندیچریآرام م شانتیاِل مردم در خر
 یِو فکر یروح انِیجریِ اساس ینهیسه زم نیخالصه کرد، تا ا

اصالتِ عشق و "، و "اصالتِ عدالت"، "اصالتِ وجود"انسان، 
شود. )نهضتِ اول(، عرفان، به دنبالِ تر ، مشخص"عرفان

است، که در  یماد رِیغیِ انرژ آن یعشق است. عشق به معنا
است.  یو بر آن اساس مبتن کند،یم جادیحرکت ا نسان،ا

 نِیبیِ و عدالتِ ماد ینهضتِ بعد، براساسِ عدالتِ طبقات
 انسان... ارِیو اخت یآزاد یبه معنا ،یها است، و سومانسان

 
ا، ر یاساس انِیسه جر نیا دیکه، با کنمیفکر م ن،یبنابرا ●

 ای ،یبشر گرِید اناتِیجر ی)همه میخالصه کن در سه کلمه
عشق، که  ،یکیاند(: سه اصل نیفرعِ از هم ایاند، و پرت

 یااست، و مذهب هم، جلوه یعرفان یهامکتبیِ تجل یشهیر
طبقات در  وها ملت نِیب یاز همان است. دوم، عدالتِ ماد



ِت ل. و سوم، اصایداخلیِ استثمار یو رابطه یاستعمار یرابطه
 ،یذاتکردن و برگشتن به درون هیتک یوجودِ انسان، به معنا

به  یو آزاد اریو اِعطاء کردنِ اخت ،یانسان یهاارزش یو نوع
رشد و کمالِ آن، و چشم گشودن به  یبرا ،یخودِ منِ انسان

، که در درونِ "یمنِ وجود"ش به آن یخودِ ذاتِ آدم، و گرا
 ،یو در درونِ نظامِ مذهب رود،یم نیاز ب ،یدارهینظامِ سرما

 یستیالیو در درونِ نظامِ سوس شود،یم "ینف"به قولِ آنها، 
 .شودیم "یبُعدکی"
 
روشن شدن، بهتر است فرد را مثال  ینظرِ من، برا به ●
که الن  یبه همان صورت ان،یسه جر نی. هر کدام از امیبزن

ل، عاملِ تکاملِ انسان است، و در همان حا کیوجود دارند، 
جهِت  کیتوجه دادن به  ،یعنیعاملِ انحرافِ انسان است. 

وع ن کی. مودیپ دیکه با ،یگریاست، و غفلت از جهاتِ د یمتعال
 "ناقص است... تِیهدا
 
 *۰۸/ ص  یانقالب خودسازی/  ۲ آثار مجموعه ��
 
 
 
 
 
 



 
 : یعتشری از فاکت ��
 

 خیتاریِ اساس انِیسه جر ��
 
هنِ ما، و ذهنِ روشنفکرانِ ما، به ما، در ذ ی... آنچه برا" ●

هنوز مطرح  ن،یطورِ مشخص و قاطع، و به طورِ صد در صد مع
 یِ عیاسالمِ ش کیکه براساسِ  ی"من"است.  "جهت" ست،ین

 نمیمسلم بب دیبا شم،یاندیم ،یانسانیِ منطق یامروزهیِ مترق
در  ،یستیمارکسیِ دئولوژیکه، در برابرِ استعمار، در برابرِ ا

در برابِر  ،یدر برابرِ بوروکراس ،یدارهیرِ سرمابراب
 یِ پرست، در برابرِ آزاددر برابرِ انسانِ مصرف سم،ینیماش
 یگرید یهادر برابرِ تمدنِ امروز، و در برابرِ برنامه ،یجنس

 ها،نیا یدر برابرِ همه ست؟یام چ"جهت" کنند،یکه مطرح م
جا است، و ام ککجا است، جهت امیجا رم،دا یاچه جبهه
کنم، چه  "ینف" دیرا با ییزهایکجا است، و چه چ امتیمسئول

 چه کار کنم؟ خواهمیکنم، و اصالً م "اثبات" دیرا با ییزهایچ
 
 نیو به ا کنم،یها را، من در ذهنِ خودم، فرموله مجهت نیا ●

از موضِع  نجا،ی. در امیگویو م م،ینمایاش مصورت، خالصه
 کنم،یاز موضعِ اسالم صحبت نم کنم،یمذهب صحبت نم

 کی م،یگویبکنم. اصالً م خواهمیهم نم ینید غِیتبل
است، رفته است هاروارد، رفته است سوربن، و  ییدانشجو



 ج،یکمبر گاهِیهاروارد، از پا گاهِیسوربن، از پا گاهِیاصالً، از پا
را  نیزم یکره نیا یرا، و انسان را، و همه خیجهان را، تار

 نیاز ا گریکند. د دایراه پ خواهدیو م شد،یاندیم د،نیبیم
 شود؟یآزادتر، م نیبالتر، و از ا

 
ر، بش خِ یدانشجو، در تمامِ تار نیاگر ا ،یموضع نیچن کی با ●

ها و ها و فلسفهها و نهضتجبهه یهمه خ،یدر طولِ تار
و  اورد،یاش بچشم یها را، جلوو انقالب انیها و ادآرمان

سه "ه ب د،ینما یبندمیکند، و تقس لیو تحل هیو تجز بشناسد،
 ،انیسه جر نیا ه،ک شودی. و معلوم مرسدیم "یاساس انِیجر

 کیاند، و سه چهره، از وجودِ انسانیِ سه بُعدِ اساس
 .کندیم انیانسان را، ب آلِدهیا یهستند، که همه یامجسمه
 است. یُبعدسه  یچهره نیاست، ا نی، ا"امامِ انسان"اصالً، 

 
 و خ،یتار یهمه یکنندههیاست، که توج یاساس انِ یجر سه ●

 :اندیخیتار یهاو بعثت هازشیانگ یهمه
 
ر، بش خِیکه، در طولِ تار یعرفان و عشق است: آتش ،یکی. ۱ ●

 یهاحرکت یهمه ،یاخالق یهاارزش یها، همهفرهنگ یهمه
به  شه،یت، و همرا، ساخته اس هاتیخالق یو همه ،یانقالب

به عالم، محتوا داده است،  شه،یانسان، معنا داده است، و هم
است. در  دادهبه عمر، و به وجود، جهت و هدف  شه،یو هم

جوهر وجود دارد، و در هر  نیا د،یکه شما فکر کن یهر مذهب



جوهر وجود داشته است، مگر در  نیا ،یاو هر فلسفه ،یمکتب
! آنچه که، در جامعه، حرکت هالیتخ ایپوک و پوچ، و  یزهایچ
آتش  نیجوهر را داشته است، و در افراد، ا نیکرده، ا جادیا

را،  یارا ساخته است: مثلِ، شازده ییهابوده است، که آدم
ا، ر یوابسته به دربار لسوفِیادهم ساختن. مثلِ، ف میابراه
ساختن، کارِ  اضیعَ لیدزد را، فُض کیساختن. و مثلِ،  یغزال

آتش  نیرا، ا هاتیمل یهاها را و فرهنگتش است. ملتآ نیا
که، به انسان،  یزیبه جوش آورده، و خلق کرده است. تنها چ

داده، و از  یواقعاً لطف و معن ،یداده، به زندگ یارزشِ وجود
ر داو با محتوا و هدف یبا معنیِ روحان رِیتفس کیعالم،  یهمه

 ت.در انسان بوده اس یکرده، احساسِ عرفان
 
 ست،یبشر نیِ دوره از زندگ کی یدهییزا ،یعرفان احساسِ ●

عصرِ حجِر  شِیدایقبل از پ ،یهست، و حت تیقبل از مالک
در بشر  ،یطبقات یجامعه شِیدایسوم هست، و قبل از پ

 ،یها باشد. حتمعلولِ آن تواندینم ن،یهست. و بنابرا
 ،یاحساسِ عرفان ن،یمثلِ دارو یبراساسِ برداشتِ آدم

است.  مون،یاش از منوعِ بشر، و جدا شدن شِ یدایپ غازِسرآ
 دارد. کیولوژیب فِیتعر ند،یگویم یحت
 
انسان، خانه داشته، و یِ احساس، در عمق و ذاتِ وجود نیا ●

ها را، خلق و ارزش ها،یها، فداکارشهادت خ،یدر طولِ تار
 ستمِ یس یو همه ،یو ارزش یکرده است. تمامِ فرهنگِ اخالق



احساس است، و از  نی)والور( انسان، براساسِ ایِ ارزش
 یِ ارزش یبنا یاند، همهکرده فیاحساس را، ضع نیکه، ا یوقت

و  ،یقدس یهارابطه یهمه ،یاخالق یهاارزش یانسان، همه
 ،یهمگ ،یانسانیِ زندگ یهالتیمقدسات و فض یهمه
 .مینیبیاست، و م ختنیدر حالِ فرور ایاست، و  ختهیفرور

 
 
بُعِد  کیکلمه، در مذهب،  نیاست. ا ی. دوم، آزاد۲ ●
 یهاو در فلسفه خ،یدارد، اما، در تار قیعم تینهایب

دوِن و ب ،یسطح یشدهخالصه یلیخ یمعنا د،یجدیِ ستیالیماتر
وجوِد یِ از ابعادِ اساس یکی ،یدامنه، دارد. به هر حال، آزاد

است.  "نجات"تمامِ مذاهب، یِ یانسان است. آرمانِ نها
همه،  یفلسفه، آرزو نیهند. در ا یدر فلسفه "موگشا"
 یگردونه نینجاتِ انسان از ا یعنی، "موگشا"است.  "موگشا"

، فلسفه نیزندان است، و اصالً، در ا کیتناسخ، که تناسخ، 
انسان را، از آن  ،یمذهب آمده است تا، با تالشِ خودساز

بکشاند.  یتناهیبه ل تناسخ، نجات بدهد، و او را یگردونه
 است. "نجات"که، آرمان،  مینیبیم
 
است. البته، با همان اندازه  "فالح"در اسالم، آرمان،  ●

وجود دارد.  "فالح"و  "برتهیل" نِیکه، ب ییاختالفِ معنا
بند است، فقط، اما فالح،  کی، آزاد شدنِ از "برتهیل"

زاد شدِن است، نه آ یوجودیِ تکاملیِ آزاد کی یدربردارنده



ه، بلک ست،یبرداشتنِ مانع ن کیزندان.  کی یفرد از تو کی
 است. ییشکوفا کینوع رشد است،  کی
 
و  یاجتماع یهامذاهب، و در تمامِ تالش ی! در همهخُب ●
 نیا یبرا ،یبزرگ یزهیانگ ،یکه، آزاد مینیبیهم، م یاسیس

 یها، است، از هر جاهمه شهادت نیها، و اهمه مجاهدت
ز الن. هنو نیتا هم د،یریآزاد شدن را، بگ یانقالب برا خ،یتار

خون  شنفکران،و رو یو کارگر یدهقان یتوده هاونیلیهم، م
را به دست  یکه، آزاد نیا یبرا دهند،یرا م شانیو زندگ

را،  سمیالیکه، استعمار را، امپر نیا یو برا اورند،یب
کنون گسترش اامر که، هم نیرا، نابود کنند. ا یکتاتورید

مفهوم  ن،یهم، وجود داشته است. بنابرا خیدارد، در طولِ تار
است که،  یعامل نیتربزرگ ،یطلبیو آزاد یخواهیو ُبعدِ آزاد

 کیدر برابرِ  تِیانسان را، از جمود، و از خواب، و از عبود
 .دهدینجات م ،یقدرتِ خارج

 
 
 ضیعکه، تب یاست. از وقت یخواه. بُعدِ سوم، عدالت۳ ●
هم، به عنوانِ ضدش،  "ضیتبع"رفعِ  یشد، تالش برا جادیا
، ام. همان طور که گفتهعهیش خِیشد. به خصوص، در تار جادیا

م، و مبارزه با ظل ع،یانسان، در تش خِیتار یتمامِ تالشِ فلسفه
ِی لقت کیفقط  خ،یاز تاریِ نوع تلق نیتحققِ عدالت است. ا یبرا
که، تضاد،  یزانی. به ماست ینیبلکه، ع ست،ین یذهن



الش ت شود،یم ادتریز یطبقات یو فاصله ،یکشاستثمار، بهره
 کیکه، به  ییتا جا کند،یم دایعدالت، توسعه پ یو جنگ، برا
 برسد. قطعاً. یانفجارِ جهان

 
 یکشرا، و بهره دیتول نیآمد، چون ماش نیکه ماش یوقت از ●

ارباب چقدر  وضع حادتر شده است. کند،یرا، صد برابر م
بکند؟  یکشبهره اش،لیب کیدهقان، با  کیاز  تواندیم

خروارش که مالِ آب و  کی کند،یم دیدهقان پنج خروار تول
خروارش هم،  کیخروارش مالِ بذر است،  کیاست،  نیزم
که همان را  ماند،یم گرشیخرجِ او است، دو خروارِ د مالِ

 کی به لیتبد ل،یب نیکه، هم یببرد. اما، وقت تواندیارباب م
رد ف کیروز، پانصد برابرِ  کیدر  ن،یماش نیا شود،یم نیماش
و معلوم است  برد،یم دارهیو آن همه را، سرما کند،یم دیتول

به  ،یبه صورتِ وحشتناک ،یاتتضادِ طبق ،یارابطه نیکه، در چن
جزوِ  ،یطبقات ینهیو نفرت و ک یریو درگ رسد،یاش ماوج

 تالش ن،ی. و بنابراشودیزمانِ ما م یهاتیاقعو نیتریاساس
 ،یتالشِ عموم کیعاملِ ضدِ آن، و  کیعدالت، به عنوانِ  یبرا
گرفت، و در برابرش  اشدهیند شودیکه نم د،یآیدرم

 مقاومت کرد.
 
و هر  ،یو هر اسالم ،یایدئولوژیو هر ا ،یهر مذهب و ●
 آن جواب یمطرح نباشد و برا شیمساله برا نیکه ا ،یعیتش

 نیو در متنِ ا ر،یمس نینداشته باشد، و خودش را، در ا



ضِد یِ ریگجهت نیامروز، و ا یخواهانهانقالبِ عدالت
 رد،ااش پشم ندپرت است، و اصالً کاله ندازد،ین یدارهیسرما
 ،رایو مرگ و شکست است. ز یندارد، و محکوم به نف ندهیو آ
د، برو دیاست، که با یاسالمِ عثمان ست،ین یاسالمِ عل ن،یا

ه، ک یعبدالرحمان کیهم دارد،  نیکه، ماش یعثمان کیمنتها، 
ا ر ایو تمامِ منابعِ دن کند،یهم دارد، و غارت هم م نیحال ماش
معلوم است  گرید ب،یترت نیعلم هم دارد، و بد چاپد،یهم م

و  یکشو استثمار و بهره رسد،یبه کجا م یدارهیکه، سرما
 .رسدیم تضاد به کجا

 
ضرورتِ جنگِ در راِه  نیو ا از،ین نیبُعد، و ا نیا ،یبار ●

 کیوجود داشته است، و از  خ،یدر طولِ تار ،یخواهعدالت
است و اکنون هم، در زمانِ ما،  دهیرس گرینسل، به نسلِ د

کرده  دایپ یاتیو شدت و حدتِ ح ،یگسترشِ جهان یطور
جنگ، آن  نیدتِ ااز روشنفکران، به خاطرِ ش یلیاست، که خ
و  ،یانسان گرِیابعادِ د یاند، که همهاش شدهقدر غرق

خطِر  ن،یاند. و ارا، فراموش کرده یوجودِ انسان گرِید یازهاین
 نیدچارِ ا دیانسانِ آگاه، نبا کیشدن است، و  یُبعدکی
ها و کارگرها، دچارِ اگر توده دیشدن باشد. گرچه، شا یُبعدکی
 دینداشته باشد، و شا یبشوند، اشکالشدن  یُبعدکی نیا

که،  یدیتشد یهم لزم باشد، اما، آدمِ آگاه، هرگز، به واسطه
که به آن  یاهیو تک گذارد،یم "مساله" کیعصر، به  کی



 و ییجا کی یهیکه تک _آن یِ خودش را، قربان دینبا کند،یم
 بکند. _است  یُبعدکی
 
در متنِ انسان  هست، خیسه مفهوم، در تار ن،یبنابرا ●

 نیبر ا ،یبشر هست، و اصاًل، ساختمانِ انسان ازِیهست، در ن
سه اصل استوار است. جزوِ وجودِ آدم است. اما، متاسفانه، 

 دهد؟یسه بعد را، چه جور نشان م نیا خ،یتار
 
 نیتریو قو نیدتریشد خ،یکه در طولِ تار ،یاحساسِ عرفان ●

بود، بعد از رشِد  ینیآفرو ارزش یندگیعاملِ حرکت و زا
در قرنِ هفدهم و هجدهِم  یو شروعِ بورژواز ،یدارهیسرما

کارانه کاسبیِ و زندگ یدارهیاروپا، رو به ضعف رفت. سرما
. از قرِن شناسدیو ارزش و عشق نم تیپول، معنویِ و زندگ

آن  یکار آمد، همه یبورژوا رو یهفدهم و هجدهم، که طبقه
انسان، و یِ یگراو ارزش یپرستقتیو حق یمعنو یهاارزش

ها، به بشر، فراموش شد. آدمیِ و درون یوجودیِ آن گداختگ
ه ب ،یدلل، درآمدند، و زندگ ایفروشنده  ای داریخر ایصورتِ 
شد، و  "شرفتیپ"، شکل گرفت، و هدف، "مصرف"عنوانِ 

ر ب ،یدارهیبود که، سرما یبیفر نیتربزرگ ز،ین شرفتیپ
 رِ یکرد، و در ز لیروشنفکران، تحم یز، حتذهنِ انسانِ امرو

از  یکیشد.  یها قربانارزش یهمه شرفت،یپ نیا
آنچه که خودش را  یعنیتکامل است.  شرفت،یپ یهاوسوسه
در  یتوسعه یعنیشرفت، ینشان داد، چون، پ "تکامل" یبه جا



و  "وجود"در  یتوسعه یعنیکه، تکامل،  یقدرت، در صورت
 جوهر.

 
به وجود آمد  یرفت، و انسان نیاز ب یاسِ عرفاناحس ،یبار ●

مذهب  هِیرا عل یانسان، که بورژواز نی. اما، ایابزارِ بورژواز
ه ب د،یبا شهیچون هم _کرد؟  هیتک زیاستخدام کرد، به چه چ

رد ک یرا، نف یگرید قتِیکرد، تا بتوان، حق هیتک قتیحق کی
که در  ،یدشد. شور و شوقِ آزا هیتک یبه آزاد نجا،ی، در ا_

جزِو  یقرنِ هفدهم هجدهم، که بورژواها مطرح کردند، ول
ها، که، بعد از قرن نیبه عنوانِ ا _فطرتِ انسان بود، انسان را 

 ها وو ارباب کتاتورهایو اقتصادش، از دستِ د یعقل و زندگ
 سمیبرالیل یفتهیش _کرده است  دایها و مالها نجات پفئودال
 رِیانقالبِ کب ینوزدهم کرد، حتهجدهم و  قرنِیِ و آزاد

حرکتِ  نیو ا ازین نیایِ تجل نیترفرانسه، به عنوانِ بزرگ
 بود. دیجد
 
انسان، یِ قتلِ احساسِ عرفان یبرا ،یآزاد م،ینیبیم ●

چه  شیکه عرفان را راند، به جا ،یآزاد نیاستخدام شد. ا
 ،یآزاد یانسانِ در آرزو جه،یرا! و در نت یدارهیآورد؟ سرما

شد. معلوم است که، وقاحِت  یدارهیگرفتارِ سرما
 چیه گرید اش،یاوج گرفت، که آزاد یبه قدر ،یدارهیسرما

که الن  یایروشنفکران، از آزاد یندارد، و حت یایزیشورانگ
 را،ی. زینفرتِ عموم کیدر غرب وجود دارد، نفرت دارند. 



 ی. برایدروغ است، و هم آزاد نیکه پول هست، هم د ییجا
 که، اصالً انسان دروغ است. نیا
 
با  یمبارزه یبرا ،یخواهنهضتِ عدالت ن،یسوم و ●

ِی و نف ،یپوششِ آزاد رِیاوج گرفت، که در ز یایدارهیسرما
و  نیبود، و ماش دهیانسان، به اوجِ خودش رسیِ ارزشِ معنو

 ،یخواهاستعمار هم، آن را، چاق کرده بودند. موجِ عدالت
 ز، جزوِ فطرتِ یطبقات نیِ نف یو مبارزه برا ،یاتانقالباتِ طبق

مذاهبِ بزرگ است، و جزِو  یانسان است، و جزوِ دعوتِ همه
 کیانسان است. اما، الن که، به صورتِ یِ اصلِ ارزشِ اخالق
بزرِگ یِ ریگجهت کیدر سطحِ جهان، و  ،یعاملِ بزرگِ انقالب

 چه شده است؟! اشجهیروشنفکران، درآمده، نت
 
به  هیاست که : انسان، در تک نیفاجعه، ا نیتربزرگ ●

و  یمتعالیِ نیبجهان کی، که عاملِ "عرفان"پرستش و عشق و 
و پُر ارزش است، و به  افتهیوجودِ تکامل کیو  دار،یمعن

شد. و در طلبِ  "ییزهدگرا"گرفتارِ  دهد،یم یانسان معن
به  . و در عشقِدیگرد "یدارهیسرما"، گرفتارِ "یآزاد"
شد، که در آن،  یایستینظامِ مارکس کی، گرفتارِ "عدالت"

انسان، و ارزِش یِ شده است، آزاد یکه نف یزیچ نیاول
که در  سازد،یم ییهاها مهرهانسان است. و از انسانیِ وجود

 ،یدولت، رهبرپرست یلهیبه وس ،یاجتماعِ بشر ن،یماش نیا
ه ب ،یانسان دِوجو هِیو با توج ،یپرستماده ،یاقتصادپرست



به  یاساس هِ یتک جه،یو در نت ،یماد یدهیپد کیعنوانِ 
 سم،یبه اکونوم لیتبد سم،یکمون ،یعنی شود،یم یاقتصاد، نف

 یشد، که تمامِ محتوا یامروز ستِیو به انسانِ کمون
گرفته  یاز بورژواز اش،یاقتصاد یرا، جز رابطه اشیانسان

به  است، و یپرستدولت خشنِیِ کتاتورید کیاست، و گرفتارِ 
 یتپرسسیپل نِیو د س،یپل شِیک کیقولِ پرودون، گرفتارِ 

م، فکر، فلسفه، عل د،یبا ،یدولت ونِیسیکم کی ،یاست، که حت
کردنِ نقاش، شعر گفتنِ شاعر، ذوِق  ینقاش د،یاسات سِیتدر

د! بکن نییلباس، روابط، خانواده، همه را، تع ،یها، زندگانسان
 یانسان، همه ،یعنیباشد.  زمیاماتیراساسِ دب دیو علم، با

حفظ کرد، در  تهیفئودال یدر دوره یرا، که حت شیدستاوردها
ضِد  فِیکثیِ دارهیسرما یحفظ کرد، در دوره یبردگ یدوره
 دوره، از دست داد! نیحفظ کرد، در ا یانسان

 
 یبشر را، و همه یفاتحه دیبا ای م؟یبکن دیجا، چکار با نیدر ا ●
 میزیهمه را بر نیو ا م،یبشر را بخوانیِ و ابعادِ وجود ازها،ین

ِی گریو به آن صوف سم،یلیهیو ن یانگارستین یدور، و به سو
 اگر در برابرِ انسان ا،یو  شود،یچه م مینیو بب م،یبرو وارامیخ

 یمجموعه نیا یخدا را، از تو یرا، آر اخد دیبا م،یمتعهد
وجود  ایدر دن ،یامِ مذهبِ رسم، که به ن"یجمود _خرافه "

عشق، یِ اصل یبه عنوانِ آن سرچشمه م،یدارد، نجات بده
و معنا دادنِ به انسان، وجود، و  ،ینیآفرعرفان، و ارزش

نجات  یدارهیرا، از دستِ سرما ی. و عدالت و آزادیزندگ



نجات  سمیرا، از دستِ مارکس یانسانیِ . و برابرمیبده
 انسان است. کی سه، رسالتِ نی. امیبده
 
 دارم، به اجیاحت یدئولوژیا کیکار، من به  نیا یحال، برا و ●
و شعار است.  شود،ینم یدارم، من درآورد اجیمکتب احت کی
 یخیتار تِیواقع خواهد،یفرهنگ م خواهد،یم هیما
 _ یروح"یِ وابستگ کی خواهد،یم ییپا یجا کی خواهد،یم

هر سه  ،را هانیا ی، همهو من خواهد،یم "یذهن _ یاعتقاد
 ابمییم ،یمحمد، و در عل یرا، خالص، در اسالم، و در خانواده

 نیام را، منحصر بکنم، که با اتالش ی. و اگر، همهنمیبیو م
و در آنِ واحد، بر هر سه  نم،یرا بب یسه تا چشم، اسالم و عل

 را بشناسم، و اسالم را یکنم، و نگاه بدوزم، و عل هیبُعد، تک
را به اسالم، همواره حفظ  امیوابستگبشناسم، نه تنها 

تمدنِ  شرفتِیبلکه، هرگز، در برابرِ قدرت و پ کنم،یم
 شرفتِ یو پ ینندگیقدرت و آفر ن،یچنغرب، و همیِ بورژواز
نه  شوم،یم کیدئولوژیا یشرق، نه دچارِ عقده سمِیمارکس
 .یاعتقاد یو نه عقده ،ینژاد ینه عقده ،یمل یعقده

 
را  یو تجربه، مطلب یکیتاکت ینسخه کیبه عنوانِ  اکنون، ●

که از وابستگانِ من بود،  ،ییهااز بچه یکی یبرا کنم،یعرض م
. دندیهم پسند شانیو ا کردم،یعرض م ...یدر خدمتِ آقا

 ی، به پانزده شانزده سالگ۳۲_۳۳ یهابچه، در سال نیا
 یلیخ یها، سال۳۳_۳۵ یهاکه، سال میدانیبود، و م دهیرس



سالِ  دن،ید انتیاست: سالِ ضربه خوردن، سالِ خ یخاص
ها و سوال یلیها را تحمل کردن، و سالِ خجراحت نیبدتر
وسوسه است که، اسالم نارسا  نیا یها است. دورهحرف

 یو از وقت ست،یمنطبق ن دیجد یهاتیاست، و اسالم با واقع
اسالم به  گریاست، د به وجود آمده رانیدر ا یدارهیکه سرما
نبود، اسالم خوب  یدارهی. آن موقع که سرماخوردیدرد نم

که، اسالم،  نی. درست مثلِ استیبود، اما حال خوب ن
کرده است! که  یرا، وابسته به وزارتِ بازرگان اشیدئولوژیا

را عوض  مانیدئولوژیا آورد،یرا م یدارهیهر وقت سرما
 نی!! امیرا نگاه دار مانیدئولوژیا آورد،یو هر وقت نم م،یکن

است که، پُر از  یها در نسلِ جوانوسوسه نیوسوسه، از بهتر
است، و پُر از انقالب در وجودش.  یآتش است، و پُر از تند

 جادیجوان ا نیا یبرا ت،یمصون یکه، مقدار نیا یو من، برا
و  ،ینیبکمو اسالم ،ینیبخودکم یعقده نیکنم، تا دچارِ ا

 یلیکردم که، خ یکار کیبه طرفِ آن طرف، نشود،  لغزش
 نیا د،یخوب هم داشته است، و شا یلیاست، و اثرِ خ یمعلم

 مسائل هستند، بد نباشد. و نیکه، گرفتارِ ا یکسان یکار، برا
 ادیرا، ز یعرفان یهیسه بُعد، ما نیاست که، در ا نیآن، ا
 کردم.

 
و  "یبرابر"، "خدا"جا، از سه ُبعد سخن گفتم:  نیا در ●
، و "مارکس"، "پاسکال"! همان که، در اروپا، به نامِ "یآزاد"
، "یمولو" ای "حالج"ما، به نامِ  خِ یوجود دارد. و در تار "سارتر"



 نیا یهمه عه،ی، وجود دارد. و در ش"بودا"، و "مزدک"
 ی. و همهیخشک و خالیِ ، وجود دارد، عل"یعل"ها، به نامِ حرف
شان فرق اند، درجاتخودشیِ رست کپهم، د شیهاقیرف
است، هر سه بُعد را با هم  هانیاز هم یکی. ابوذر، کندیم

 دارد.
 
 هیبه هر سه بُعد تک دیدر آنِ واحد، با ،یدئولوژیعنوانِ ا به ●
 ،ینعی. میکن هیبه هر سه بُعد تک دیمان، با. در مطالعاتمیکن

و  زانویکال و اسپپاس دیبا ،یآن بُعدِ عرفان یدر اروپا هم، برا
. در همان حال، به عنواِن میبرگسون و کارل و... را بشناس

ِی اخالق یهاستیالیسوس اتِیدبتمامِ ا ،یخواهبُعدِ عدالت
 .میقبل از مارکس را بخوان سمِی. کمونمیرا بخوان یآلمان
 ن،یچن. و هممیرا بخوان یستیمارکس اتِیادب یهمه
 هالیروز را، و استوارت مام سمِیو اومان سم،یالیستاسیاگز

و  یفردیِ انسان: آزادیِ که، از آزاد یی. آنهامیرا، بشناس
 اند. ورا کرده یو علم یفکر یهیتوج نیبهتر ،یحقوقِ انسان

 "طور... نیهم، هم رانیدر ا
 
 *۵۱/ ص  یانقالب یخودساز/  ۲ آثار مجموعه ��
 
 
 
 



 
 شریعتییِ تالیف ینظریه 
 
 شریعتی، ی"آزادی _ برابری _ عرفان" یِتالیف ینظریه در ●
 است، اجتماعی تکاملِ  و فردی، تکاملِ یِ پ در که، انسانی هر
 تی،هس با یرابطه یعنی رابطه، سه هر بر تکیه با تنها، و تنها

 خویش اهدافِ این به وجودی، یرابطه و اجتماعی، یرابطه
 .یافت خواهد دست

 
 را، خویش "خودِ" که است، آن خواهان که، انسانی هر! آری ●
 _ انسانی هایارزش" همان یعنی ،"خدا" به مذهبی، زبانِ به

 _ اخالقی هایارزش" به مذهبی، غیرِ زبان به و ،"خدایی
 :باید کند، متصف ،"انسانی

 
 کانونِ  با عاشقانهیِ دائم یرابطه یکیِ برقرار با اول، ⬥

 است رهایی راهِ بخشِجهت که باوری، و شکل هر به هستی،
 .(عرفانی نقشِ)
 

 حضورِ  و ،"جامعه" متنِ در اجتماعی فعالِ حضورِ دوم، با ⬥
 _ سیاسییِ رهبر در شرکتِ  و اجتماعی، هایجنبش دریِ دائم

 فرهنگی، تضادهای با رویاروی و خویش، یجامعهیِ اجتماع
 .(سوسیالیستی نقشِ) ...و طبقاتی، اقتصادی،

 



 
 یعنی ،"خود" از ستِحرا و پرورش در تالشِبا  ،سوم و ⬥

 این یرابطهیِ برقرار یصحنه در خویش،یِ خدای خویشتنِ
 و اثرگذاری شدن، ساخته و ساختن که ،"دگر" با ،"من"

 دوست و داشتن دوست گرفتن، یاد و دادن یاد اثرپذیری،
 نقشِ ) است... و شدن، بخشوده و بخشیدن شدن، داشته

 .(اگزیستانسیالیستی
 
 .یدآ نائل امر این به ●
 
 یانهگسه این با را، خویش تکلیفِ شریعتی، دیگر، بیانِ  به ●

 شکلِ  به ،"خدا خلق، خود،" یعنی تاریخی، سازِدردسر هماره
 "خدا" به ،"خلق" طریقِ از را، "خود": است کرده مشخص ،زیر

 روشنفکرِ  این آزانگیزِ بینشِ ژرفای نشانگرِ که! رساندن
 رِ عص" درخشانِ ستارگانِ از شک،بی که است، مذهبی نظیرِبی

 .است بشری یآینده در ،"تعالی
 
 
 
 
 
 
 



 
 کیدئولوژیفراا بخشِییآرمانِ رها کی
 
اعالم  ،یعتیجانبه، شرهمهیِ خیتاریِ بررس نیا انِ پای در ●

 بخشِ ییآرمانِ رها کیآرمان،  نیکرده است که، ا
مذهب و آن  نیاز ا فارغِ د،یاست، و ما با کیدئولوژیفراا

سخن  "یجهان _ یانسان یگانهآرمانِ سه" کیاز  ،یدئولوژیا
 انسانِ متِکه، اما یبخشییرهاییِ جادو ثِیتثل کی. میبگوئ

 دورانِ پسامدرن را، بر عهده خواهد گرفت.
 
هر باور و  یاست، فرا یآرمانِ بشر کیآرمان،  نی! اآری ●

 کی. کیدئولوژیو ا یو مل یو گروه یفرد یهایریگجهت
دردناک و  یهاقامتِ تجربه یبه بلندا ،ییایدر فانوسِ
 نیا یِگرتیانسان، در نقشِ هدا یفرساو جان نهیپُرهز
 یهاطوفان و گرداب رِیکه اس ،یکرده راهِ بشرگمیِ کشت

 انسانِ امروز است. یکنندهدرهم شکننده و مسخ هولناکِ
 
 
 
 
 
 
 



 
 تثلیث یواژه انتخابِ 
 

 ۱ ثیتثل یواژه انتخابِ ��
 
 یعنی ،یسه آرمانِ بزرگِ بشر فِیپس از تال ،یعتشری دکتر ●

 یگانهسه کیدر  ،یو آرمانِ آزاد ،یآرمانِ عرفان، آرمانِ برابر
با  ،"یآزاد _ یبرابر _عرفان " رِیناپذییو جدا ریناپذکیتفک

 ش،یخویِ خیتاریِ شناسبیبه دست آمده از آس جِیتوجه به نتا
 ،یامِ طراحها، در هنگانسان، در تحققِ آن آرمانیِ از عللِ ناکام

 وانِ ریفکران و پبه هم ،یفیتال یگانهسه نیا یهیاول یو ارائه
، "ثیتثل" یشدهجا افتاده و شناخته یاز واژه ارانه،یخود، هش

 آن، سود جُسته است.یِ حیمسیِ بارِ مفهوم رغمِیعل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ۲ ثیتثل یهواژ انتخابِ ��
 
از آنجا که، در نگاه و دل و روحِ هر فردِ  ،یعتیاز نظرِ شر ●

 مان،یا ،یگانگیسرشارِ از  ی، نماد"ثیلتث" یواژه ،یحیمس
 یا، بر"ثیتثل"است، و مفهومِ  یبخشییو رها ،یریناپذییجدا

است، سه تا است، و در همان  "یکی"حال که،  نِیآنان، در ع
 دِینوع توح کی انگرِیاست!، و ب یکیاست،  "سه تا"حال که، 
 دنِ ینام یواژه، برا نیترقیو دق نیتراست، مناسب یسه بُعد

 یاست، که آرمان "یآزاد _ یبرابر _عرفان " یِآرمانِ سه بعد
 است. ر،یناپذییبا سه بُعدِ جدا گانه،ی
 
نِ آرما نیو ا ،یحیمس یِثیتثل "مفهومِ" آن که، آن شگفت و ●
 "وجودِ " کی، در "یآزاد _ یبرابر _عرفان " یِسه بعد یگانهی

مِ تجس ،یچون عل ،یشگفت یِگوشت و پوست و استخوان
 است. "مثلث حِیمس"است، که خود، آن  افتهی زین یانسان

 
امر که، امامتِ انسانِ امروز، برخالفِ گذشته،  نیبر ا دِتاکی با ●

 نیبوده، بر دوشِ ا خیتار یبرجسته یهاتیکه بر دوشِ شخص
ه نهاد "یآزاد _ یبرابر _عرفان " بخشِییو رها ییجادو ثِیتثل

 شده است.
 
 



 
 ۳ ثیتثل یواژه انتخابِ ��
 
 یرابطه تِیبه اهم ش،یاز پ شی، باین واژه انتخابِ در ما، ●
که  م،یبریم یپ ی،عتیشر یشهیدر اند ،"محتوا"و  "فرم" نِیب

 میمفاه، "مناسب"و  ،"بایز" یاچگونه، هر بار، با انتخابِ واژه
انسان، به  دِیشکاک و در ترد "ذهنِ" یخانهرا، از صندوق

 نیبه ا است، تکشانده ا ،یو مانِیسرشارِ از ا یتپنده "قلبِ"
 ببخشد. بخشییرها ی"روح" م،یمفاه

 
 لِیخ انِیدر م ،یعتیشر تِیموفق یاز رازها یکیاست،  نیو ا ●
 یروشنفکرانِ جدامانده از جامعه، که دربردارنده مِیعظ

ی روشنفکران، مبارزان، و برا ییبهابس گران یهادرس
 ما است!فعالنِ سیاسی و فرهنگیِ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 : یعتشری از فاکت ��
 

 عصریِ امام و منج ��
 
 و دیگر، مسیحی یتشنه که امروز، انسانِ امامتِ... " ●

. است "تثلیث" این است، دیگر یایمان و دیگر، بخشینجات
 استیر به و. است توحیدیِ حتم و طبیعی زیربنای که، تثلیثی

 ،حال عینِ در و است، یکی که است، مثلث مسیحِ آن علی، که،
 "...!یکی حال، عینِ در و ،است تا سه تا، سه
 
 *۱۱۸ ص/  آشنا هایمخاطب با/  ۱ آثار مجموعه ��
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 آزادی _ برابری _ عرفان:  شریعتی آرمانِ 
 

 در رابطه با فرد و جامعه ث،تثلی ��
 
، "یآزاد _ یبرابر _عرفان "آرمانِ  ،یعتیشر یشهاندی در ●

 ،ناپذیرتفکیک و ریناپذییجدا یگانهسه ی"پروسه" کیکه 
سه  انگرِیاست، ب "یسازجامعه"، و "یفردساز" یدر راستا

، است. که "جامعه"و  "فرد"در رشدِ  ،یاتیحی و اساس بُعدِ
به شکِل  ،یآن، در رابطه با فردسازبندیِ اولویت بِیترت

به  ،یسازدر رابطه با جامعه و، "یآزاد _ یبرابر _عرفان "
 است. "نعرفا _ یبرابر _ یآزاد"شکلِ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 یفرد یدر پروسه ث،تثلی ��
 
، "یآزاد _ یبرابر _عرفان " ثِیتحققِ تثلیِ فرد یپروسه در ●

 ،دی، با"یدیانسانِ توح" کیبه مقامِ  دنیرس ی، برایهر فرد
، اما با "توامان"و  "همزمان" ،رای فوق گانهی سهپروسه
 گذارد:بپشت سر بندیِ زیر، اولویت

 
، خدا ،وجود ی،با هستی رابطه: برقراریِ یک رفان اول، ع ⬥

 جهتِ معنابخشیِ به زندگی.
 

افراِد  یهمهیِ برابرفکری و وجودیِ  رشِیپذ:  یدوم، برابر ⬥
 انسانی. و حقوقِ از نظرِ فلسفی،بشر، 

 
ییِ نسبِی و رها ،یوجودیِ به آزاد دنیرس:  یو سوم، آزاد ⬥
جبِر "، و "برِ جامعهج"، "خیجبرِ تار"، "عتیجبرِ طب"از 
 .یانسان _ یاریاخت یهابه انجامِ کنش دنِی، و رس"تنشیخو
 
 
 
 
 
 



 
 یاجتماع یدر پروسه ث،تثلی ��
 
 _ یبرابر _عرفان " ثِ یتحققِ تثلیِ اجتماع یپروسه در ●

 یجامعه" کیبه مقامِ  دنِیرس یبرا ،یا، هر جامعه"یآزاد
 ،رای فوق نهگای سهپروسه د،ی، با"یدیتوح یطبقهیب
پشت سر بندیِ زیر، ، اما با اولویت"توامان"و  "همزمان"
 گذارد:ب
 

 ،یاسیس ،یفردهای یآزاد: دستیابیِ به  یاول، آزاد ⬥
 اقتصادی، فرهنگی، و مذهبی. ،یاجتماع

 
، و یطبقات ی،اقتصادهای یبرابر: رسیدنِ به  یدوم، برابر ⬥

 حقوقی.
 

با  ،یمعنو _ یاخالق یجامعه کیخلقِ :  نو سوم، عرفا ⬥
و  ،تیسیاومانگسترشِ نگرشِ عرفانی، اگزیستانسیالیستی، و 

 ی.انسان سمِیونالیانترناس بخشِییرها یدهیباور به ا
 
 
 
 
 



 
 بخشرهایی یمبارزهیِ استراتژ 
 
 بخش،رهایی و اصولی یمبارزه یک شریعتی، یاندیشه در ●

 :است اساسی یمرحله سه دارای
 

 (.ملی یمبارزه) استبدادی ضدِ یمبارزه یمرحله. ۱ ⬥
 

 (.طبقاتی یمبارزه) استثماری ضدِ یمبارزه یمرحله. ۲ ⬥
 

 .(اومانیستی یمبارزه) استحماری ضدِ یمبارزه یمرحله. ۳ ⬥
 
 

 (.دموکراسی) "آزادی" تحققِ برای اول، یمرحله ⬥
 (.سوسیالیسم) "برابری" تحققِ برای دوم، یمرحله ⬥
 (.اومانیسم) "عرفان" تحققِ برای سوم، یهمرحل ⬥
 
 شریعتی،یِ مبارزاتیِ استراتژ این که، است آشکار ●

 از. است جامعه در "عرفان برابری، آزادی،" آرمانِ بخشِتحقق
 ولیاص انقالبِ یک بُعدِ سه هر انجامِ  به که، نظامی تنها وی، نظرِ

نویِن  یجامعه یک خلقِ و انسان،یِ رهای امکانِ بپردازد،
 .داشت خواهد را ،انسانی



 
 ساخت بباید دیگر عالَمی 
 
 یباور است که، برا نیچون حافظ، بر اهم ،یعتشری دکتر ●

 یساخت )عالَم "نو یاجامعه"در گامِ اول،  د،یانسان، باییِ رها
 ساخت )وز "نو یانسان"(، تا بتوان، در آن بسترِ آماده، گرید

 (.ینو آدم
 
(، هر چند یمِ خاکمنحط و فاسد )عالَ یجامعه کی در چون، ●
از روشنفکرانِ خودآگاه  یپرورشِ تعدادِ محدود دِیام توانیم

را،  یاجتماع قِ یتحولتِ عم دِیرا داشت، اما، امکان و ام
 به دست(. دیآیداشت )نم توانینم
 
 یجامعه کیها، در ساختنِ تک تکِ انسان برای تالش و ●

ا ر یکیتا ما  ،یعتی، به قولِ شرپوچ است. چه یالیفاسد، خ
 شیها نفر را به کامِ خوساختارِ فاسدِ جامعه، ده م،یبساز
 است! دهیکش
 
 حافظ : ●
 

 دست به آیدنمی خاکی، مِعالَ در آدمی،
 آدمی نو، وز ساخت، بباید دیگر عالَمی

 



 
 بخشییرها یِاستراتژ کیبه  ازِنی ��
 
به ضرورِت  شیخو براساسِ باورِ ،یعتیراستا، شر نای در ●
عامِ  ی)الگو "بخشییرها یِاستراتژ کی"وجودِ یِ اتیح

 کی افتنِیساختنِ انسان و جامعه، به دنبالِ  یتوسعه(، برا
هم "، و "جا نیهم"محقق و موجود، در  ینمونه یجامعه
 یالگو واندازش، ددر چشم ،یعی، است. و به طورِ طب"اکنون

 موجود است: ب،یو رق پُرطرفدار و پُرقدرت و پُرجاذبه،
 

 _ برالیلیِ دئولوژیکه دستاوردِ ا ،یغرب یجامعه کی اول، ⬥
 ساخته است. "یانسانِ قالب"است، که  یدموکراس

 
ِی دئولوژیکه دستاوردِ ا ،کمونیستی یجامعه کی دوم، و ⬥

 ساخته است. "یانسانِ قالب"است، که  یدولت سمِیمارکس
 
 است یراه نیترساده ز،یو ن ن،یاز آنان، اول یکی نشِگزی و ●

 یهیتوص رغمِیروشنفکران، عل انِیکه، روندگانِ آن راه، در م
از راهی مَروید، که روندگانِ آن "گفت: که می ح،یمس

 !ارندیبس، "بسیارند!
 
 
 



 
 فانون فرانتس از الهامِ ��
 
 ،ییرها یبرا ییالگو نشِیگز یِ اتیو ح ریخط یمرحله نیدر ا ●
آن روشنفکرِ آواره، فرانتس فانون،  وارِحیسو دعوتِ م ادیفر

ده بو یدر عصرِ کنون یرازیانعکاسِ سروشِ حافظِ ش ییکه گو
 یمنفعالنه رشِیپذ یرا بر آن داشت که، به جا یعتیاست، شر

 ها،مکتب یمهه یِشناسبیموجود، به آس یالگوها نیا
 یدرهم شکسته یهاها، و انقالبها، جنبشنهضت ها،امیق

 ژرف یِها تالشِ فکرپرداخته، و سرانجام، پس از سال خیتار
 نیا یِکه، عاملِ شکستِ تمام ییهاآور، با کشفِ گلوگاهو رنج
در  "نو یطرح"بوده است،  یخیتار یِخواهتحول یهاپروسه

را،  "یآزاد _ یبرابر _عرفان " بخشِییرها ثِیافکند، و تثل
بخشِ مکتبِ  نیدستاورد، و ماناتر نیزتریعز شک،یکه ب
 یاست، به جامعه ران،یا یِمذهب یِو روشنفکر ،یعتیشر
 دارد. یپسامدرن، ارزان یو جهان ،یبشر
 
 
 
 
 
 
 



 
 ۱ !"نو انسانِ" خلقِ یک 
 
باور است که، ما، روشنفکرانِ جهانِ سوم،  نیبر ا ،یعتشری ●

 است!، یا"نژادِ نو" کی ای، که گو"انسانِ نو" کی نشِیدر آفر
 ،یو شرق یغرب "انسانِ"و  ،یو شرق یغرب ی"جامعه"از  دینبا

هر دو نظام،  نیا یچرا که، انسانِ پرورده م،یکن یالگوبردار
 است، و "یقالب ینسانا" ،یکی. "یساحتتک"است  یانسان

شده و "مسخ"انسانِ  کی، و هر دو، "یقالب یانسان" ،یگرید
 !"گانهیاز خود ب"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ۲! "انسانِ نو" کی خلقِ ��
 
 نیا ،یعتیانتخاب، سوالِ بزرگِ شریِ اتیح یمرحله نای در ●

 ،یتعیاست؟ و پاسخِ شر یانسان، چگونه انسان نیاست که: ا
 انِ ی!، و بدیجد ییاستانداردها نِییاز آن که، تع شیو پ شیب

 "یچندُبعد"یِ اتیانسان باشد، طرحِ ضرورتِ ح نیا اتِیخصوص
قرار است،  ،هک است ی"نهیآفر" نیبودنِ، به قولِ شاملو، ا

 .تدسیبا ش،یخو یپاها یبارِ انسان، بر رورنجیِ خیتار رِیدر س
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ۳! "انسانِ نو" کی خلقِ ��
 
 نیا یفردا ییِهمان انسانِ آرزو یعنی، "انسانِ نو" نیا ●
سه چهره و سه  یاست دارا ی، انسان"دورانِ مسخِ انسان"

)چون مزدک(، و  "یبرابر"(، ی)چون مولو "عرفان" :بُعدِ
 )چون بودا(. "یادآز"
 
پُرشکوِه  یهر سه چهره نینگاهِ به او، ا کیکه، با  انسانی ●
 ییهااندازهحد و نه در  ،چهره، هر چند کیانسان را، در  خِیتار

 کیجا، و در  کیوجود، در  کیآنان، اما، در  زِیبه شکوهِ آزانگ
 !دیزمان، بتوان د

 
 "خودمان"ر را، ب ییخدا یرجزِ ناحق و زودخوانده نای و ●

 ی، ابر تو نیروشنفکرِ آواره! آفر یبر تو، ا نیکه: آفر میبخوان
 !نندهیآفر نیبرتر
 
 
 
 
 
 
 



 
 : یعتشری از فاکت ��
 

 خلقِ انسانِ نو ��
 
 یاروپا کی قا،یآفر از م،یخواهیما نم ... به قولِ فانون :" ●
ز ا ما جدِ ما را بس است! هفت کا،یآمر یتجربه .میبساز گرید

 میخواهینم هم ،یگرید یِشرق یاروپا کی خودمان، یهجامع
 ،یونیلیهشتصد م نِ یچ ای و مَرد،یب یهیروس یتجربه .میبساز
 تِیبشریِ تمام وجود ندارد، ترشیمرد ب کیدر آن فقط  که

 مظلوم را بس است.
 
 و م،ینیآفریب نژادِ نو، کی نو، یشهیاند کی م،یخواهیم ما ●

 .ستدیبه پا ا شیخو یپاها یرو بر تازه، انسانِ کی تا، میبکوش
ا به پ شیخو یپاها یرو بر .ستدیبه پا ا شیخو یپاها یبر رو

 ها،گریو د گرانیبه د و م،یااز پا افتاده کهما،  یبرا ستادن،یا
 معنا دارد. یلیخ م،یجوئیم هیتک ای و م،یدار هیتک
 
 و بودا و مزدک یمولو که، یانسان کدام انسان است؟ ن،یا ●
به  دنیرس .میشناسیم باز جا، کی اش،چهره در ما، را،

و  سازش هم، با آن، در هر سه، نیا که ،یو مسلک ینیبجهان
 یکار باشند، افتهی یایعیو طب بایز و آهنگ،خوش زشِیآم



نبوغ و دانش  و ثاریاخالص و ا و و جهاد و اجتهاد رنج است که،
 .طلبدیرا م یاریکارِ بستجربه و پشت و یو آگاه

 
روشنفکراِن  به آن، یارائه و کوفتنِ آن، و راه، نیکشفِ ا ●
 احساس ها،راه یهمه انِیپا در ها را،بستبن که ،ی"آزاد"

 کی کارِ اند،ستادهیجو باز ناوجست از همه، نیبا ا و اند،کرده
خن آغازِ س یبرا اما، .ستین زینسلِ تنها ن کی و جمع، کیتن و 

بتوانم کار  نیاز ا شیب بودم که، دواریام من گفتنِ از آن،
 عمرم را نثارِ آن سازم. و کنم،
 
 و گر،ید یحیمس یکه تشنه امامتِ انسانِ امروز، ●

 ت.اس "ثیتثل" نیا است، ،گرید یمانیا و گر،ید یبخشنجات
 یتبه راس و است. دیتوحیِ و حتم یعیطب یربنایز که، یثیتثل
 ،حال نِیدر ع و است، یکی هک مثلث است، حِیمس آن ،یعل که،
 "!...یکی حال، نِیدر ع و تا است، سه تا، سه
 
 *۱۸۱آشنا / ص  یهامخاطب با/  ۱ آثار مجموعه ��
 
 
 
 
 
 



 
 ۵! "انسانِ نو" کی خلقِ ��
 
 بینیجهان یک به نیاز ⚡
 
چند  ی، انسان"انسانِ نو" نیا نشِیآفر یبرا ،یعتشری نظرِ از ●

وجود،  کیرا، در  "مزدک، بودا ،یومول" یکه سه چهره ،بُعدی
 یینو ی"ینیبجهان" کیبه خلقِ  ازمندِین اند،یبنما ش،یدر خو
 با هم، ،ینیبهر سه چهره، در ساختارِ آن جهان نیکه ا م،یهست

. باشند افتهی یایعیو طب بایزآهنگ و خوش زشِیسازش و آم
 انشو نبوغ و د ثاریکه، رنج و جهاد و اجتهاد و اخالص و ا یکار

 !طلبدیرا م یاریکارِ بسو تجربه و پشت یو آگاه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ۳! "انسانِ نو" کی خلقِ ��
 
ِه را نیبه عنوانِ آغازگرِ ا ،یعتیراستا بود که، شر نهمی در ●

ِی نیبجهان" کیتالش کرده است، تا با طرحِ  بخش،ییرها
، و "مکتبیِ طرحِ هندس" ی"یانیقالبِ ب" کی، در "یدیتوح
، "یآزاد _ یبرابر _عرفان " بخشِییرها "ثِیتثل"یک  فِیتال

انسانِ امروز را، به  ،یو اجتماع یانسان "آرمانِ" کیبه عنوانِ 
راِه  نیکوفتنِ ا ی، برا"آرمان" نی، و ا"ینیبجهان"آن 

و  تیپُر مسئول یسازد. راه "مسلح"رسنگالخ و دشوار، پُ
 شده است! "طرح" ،تنها ی،عتیکه تازه توسطِ شر ،یطولن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 : یعتشری از فاکت ��
 

 بینینیاز به جهان ��
 
 م،ینیآفریب نژادِ نو، کی نو، یشهیاند کی م،یخواهیم ما... " ●
به پا  شیخو یپاها یرو بر انسانِ تازه، کی تا، میبکوش و
! بر روی پاهای خویش به پا ایستادن، برای ما، که از پا ستدیا

یگران و دیگرها، تکیه داریم، و یا تکیه ایم، و به دافتاده
 یانسان کدام انسان است؟ ن،یاجوئیم، خیلی معنا دارد. می
 باز جا، کی اش،چهره در ما، و بودا و مزدک را، یمولو که،
 ه،هر س نیا که ،یو مسلک ینیببه جهان دنیرس .میشناسیم
 ی،ایعیو طب بایز و آهنگخوش زشِیو آم سازش هم، با آن، در
اخالص و  و و جهاد و اجتهاد رنج است که، یکار باشند، افتهی
را  یاریکارِ بستجربه و پشت وی نبوغ و دانش و آگاه و ثاریا
 "...طلبدیم
 
 *۱۸۱آشنا / ص  یهامخاطب با/  ۱ آثار مجموعه ��
 
 
 
 
 



 
 ارائه _ پیرایش _ طراحی 
 
 روشنفکرانِ  ژه،یما روشنفکران، و به و ،یعتشری نظرِ از ●

 بخشِ ییرها ثِیتثل ی"یطراح" یمرحلهپس از  ،یمذهب
 به عنوانِ  ،یعتی، که توسطِ خودِ شر"یآزاد _ یبرابر _عرفان "

راه، صورت گرفته است،  نیاولِ ا یدر مرحله ث،یطراحِ آن تثل
 "شِ یرایپ" یمرحله یعنیراه را، این  گرِید یدو مرحله د،یبا

 "شِ یآزاداند"وشنفکرانِ طرح، به ر ی"ارائه" ی، و مرحلهطرح
 یهمه انِیها را، در پابستکه بن ،یجهان یهامکتب گرید روِیپ

جو باز وهمه، از جست نیاند، و با اها، احساس کردهراه
 .میبه انجام برسان اند،ستادهینا
 
تن  کیبس دشوار و درازدامن، که انجامِ آن، کارِ  رسالتی ●
 در ی، خود،عتیشر و. ستین زینسلِ تنها ن کیجمع، و  کیو 

نیز  نیاز ا شی، باز طراحیِ این طرحآن بود که، پس  یآرزو
 !نشدکرده، و عمرش را، نثارِ آن سازد، که  یبتواند کار

 
و انسان و  ،یجهان بزرگِرسالتِ  نیا ،و میو امروز، ما ماند ●

 !شی. پس، به پبخشییطرحِ رها نیا ازمندِین یجهان
 
 
 



 
 : یعتشری از فاکت ��
 

 ارائه به روشنفکران ��
 
 به آن، ی"ارائه" و آن، "کوفتنِ" و راه، نیا "کشفِ"... " ●

 یهمه انِیپا در ها را،بستبن که ،ی"آزاد"روشنفکرانِ 
جو باز وجست از همه، نیبا ا و اند،کرده احساس ها،راه
 زینسلِ تنها ن کی و جمع، کیتن و  کی کارِ اند،ستادهینا
 ،بودم که دواریام من آغازِ سخن گفتنِ از آن، یابر اما، .ستین
 "..عمرم را نثارِ آن سازم. و بتوانم کار کنم، نیاز ا شیب
 
 *۱۱۸آشنا / ص  یهامخاطب با/  ۱ آثار مجموعه ��
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 امروز انسانِ امامتِتثلیث،  
 
به منتظران، آن است  ،یعتیشر بخشِییو دعوتِ رها امپی ●

ظهورِ اماِم  ،یبخشنجات حِیظهورِ مس :نتظارِدر ا گر،یکه، د
 دِ یکه چون طلوعِ خورش ،یکمون یجامعهیِ و طلوعِ جبر ،یقائم

 .میفردا، سرخواهد زد!، نمان
 
 ییجادو ثِ یتثل نای به را، جهان و جامعه، خود، امامتِ و ●

، "نو یانسان"سرزدن و طلوعِ  یشود، برا یتا بستر م،یبسپار
، "یستیو اومان ،یستیالیسوس ک،یوکراتدم" یجامعه کیدر 

تا در  ر،یزر و زور و تزو یهماره یاز سلطه یرها ی،اجامعه
مزدک،  ،یمولو" وحِسه ریِ آن انسانِ نو، درخششِ تجل یچهره
 کیآن سه چهره را،  ن،یاز ا شیچنان که پ م،یرا، بنگر "بودا

 .میادهیآن انسانِ کامل، د ،یعل یجا، در چهره
 
که، هر  یراه م،یریبگ یرا، پ یو از آن پس، راهِ خداگونگ ●

و  ش،یاست در خو ییخدا _ یانسان یهاگامِ آن، تحققِ ارزش
در صدفِ  ،یکه به قولِ اقبالِ لهور ،یتحققِ آن نوع از زندگ

وجود شدن،  انوسِیاق یساختن، و دُردانه "گوهر" شیخو
 است.

 
 



 
 : یعتشری از فاکت ��
 

 انِ امروزانس امامتِ ��
 
 و گر،ید یحیمس یتشنه که انسانِ امروز، امامتِ... " ●

 .است "ثیتثل" نیا است، گرید یمانیا و گر،ید یبخشنجات
 یتبه راس و است. دیتوحیِ و حتم یعیطب یربنایز که، یثیتثل
 ،حال نِیدر ع و است، یکی که مثلث است، حِیمس آن ،یعل که،
 "!...یکی ،حال نِیدر ع و تا است، سه. تا سه
 
 *۱۱۸آشنا / ص  یهامخاطب با/  ۱ آثار مجموعه ��
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 تیبشر یفاجعه نیتربزرگ 
 
ِی خیتاریِ سه آرزو "دور از هم افتادنِ" شریعتی، نظرِ از ●

بر باد رفتِن  ، و"یآزاد" و ،"یبرابر" ،"عرفان" یعنیانسان، 
 خ،یولِ تارانسان در طیِ ُبعدو مبارزاتِ تک هاتالش تمامیِ
 از یجدا ،یبُعدآرمانِ سه نیاز ابعادِ ا یکتنها ی "تحققِ"جهتِ 

 است. بوده "تیبشر یفاجعه نیتربزرگ" گر،یدو بُعدِ د
 
و  ،اقتصادی ،اجتماعی شرایطِ نبودنِ فراهماز نظرِ وی،  ●

 این ییکپارچه تحققِ جهتِگذشته،  در لزمیِ تکنولوژیک
یِ آرزو سه این "افتادنِ هم زا دور"و  بخش،رهایی تثلیثِ
 بوده است. ،"بزرگِ یِ بدبخت"یک  انسان،یِ تاریخ

 
 بودنِ فراهم به توجه با ما، عصرِ درو این دورافتادگی،  ●

ِت ، جهلزمیِ تکنولوژیک ، واقتصادی ،اجتماعی شرایطِتمامیِ 
 است. "یآدمیِ بدبخت نیتربزرگ"تحققِ آن تثلیث، 

 
 بزرگِ بُعدیِ تک "نظامِ"را، در سه  ما این بدبختی و فاجعه ●

عاِر )با ش ایم: نظام کلیسای قرونِ وسطاییبه چشم دیده ،تاریخ
داری )با شعارِ آزادی(. و نظاِم عرفان(. نظامِ سرمایه

 کمونیستی )با شعار برابری(!
 



 عتی :یفاکت از شر ��
 

 انسانیِ خیتاریِ سه آرزو ��
 
 عصرِ ما، در ،یآدمیِ بختبد ترینبزرگ بزرگ،یِ ... بدبخت" ●
 ازِ یسه نیِ تجل که اش،یخیتاریِ آرزو سه است که، نیا

 که، یحال در اند،هم دور افتاده از بوده و هست، اشیفطر
 همیب شوند،یسه دروغ م هر اند،دروغ از هم، دور سه، نیا
 به بودنِ آن دو بسته ک،یهر  تحققِ زنده باشند، توانندینم
 یپا دو بِلَنگد، اشیپا هر که، یاهیپا سه است، گرید یتا
 .افتدیم شود،یکج م زین گرید
 
 موهوم است.یِ گریصوف و عدالت، یآزاد یب عشقِ ●
 
 م،یگویم چه وار،گلهیِ زندگ و عشق، یآزاد یب عدالتِ ●

 گرا البته، شرفته،یپیِ مدرنِ دامدار یهادر اصطبل گوسفند
 و مطلق باشد. نیراست عدالت،

 
ِی تنها در آزاد و است، یبازلش عدالت و عشق، یبیِ آزاد و ●

و  خوردیم یبازکارِ زن به تحقق دارد، یجنسیِ آزاد و تجارت،
 "!...ینیبیم و ،یزراندوز

 
 *۸۰آشنا / ص  هایمخاطب با/  ۱ آثار مجموعه ��



 
 انسانیِ فطر نیازِ سه 
 
 ثِ یثلت یعنیانسان، یِ خیتار یسه آرزو ،یعتشری نگاهِ از ●
 یِفطر ازِ یسه نیِ تجل قت،ی، در حق"یآزاد _ یبرابر _عرفان "

انسان است، و در یِ انسان بوده و هست، که سه بُعدِ وجود
 :بخشدیاو را تحقق م ی"یحجمِ انسان" ت،ینها
 

 است، "پرستش"یِ فطر ازِینتجلیِ  که عرفان ، یآرزواول،  ⬥
 جامعه، و خدا،انسان،  عت،یطب یایاش، یعنی در پرستشِ دگرو 

 ظاهر شده است.
 

 "یطلبعدالت"یِ فطر ازِینیِ که تجل ،یبرابر یآرزودوم،  ⬥
بُروز  ض،یاز هرگونه تبع ،انسانیِ زاریدر شکلِ بو  است،

 کرده است.
 

 ی"یطلبییرها"یِ فطر ازِ ینیِ که تجل ،یآزاد یآرزو سوم، و ⬥
و  دیاز ق ییرها یانسان، برا انِیپایدر تالشِ بو است، 
 چهار زندانِهمان ) یوجود ،یاجتماع ،یخیتار ،یعیطب یبندها
 گر شده است.(، و...، جلوهانسان

 
 
 



 
 عتی :یفاکت از شر ��
 

 تیبشر یفاجعه نیتربزرگ ��
 
هم جدا افتادنِ  از ت،یبشر یفاجعه نیتربزرگ ،ی... آر" ●
را تحقق  "یحجمِ انسان" که است، یایسه بُعدِ وجود نیا
 ن،یا !ن فکیَو ل تَجَزایَسه ُبعدِ ل کِیو تفک هیتجز .بخشدیم

 و قرنِ ما و جهانِ ما است، و مایِ انسان یفاجعه نیتربزرگ
 عصرِ ما. مانِیو ا شهیاند
 
 ه،ن کیا گنجد،ینم الیاش در خدامنه که تر،بزرگ نیاز ا و ●
 گریآن دو بُعدِ د یبرا یگاهقتل سه بُعد را، نیاز ا کی هر

به  کمر ،ینیسرزم در سه برادر، نیاز ا کیهر  و ند،اکرده
شده است  ینقاب کدام، هر بسته است. گریقتلِ دو برادرِ د

 کنند، یشرع ذبحِ را، گرید یدو تا آن در پسِ آن، تا ،یو حجاب
 .یقتلِ مخف و
 
ه را خف عدالت در پشتِ آن، تا جذاب، یپوشش سم،یبرالیل ●

 کنند.
 
 انسان در درونِ آن، تا ،یزیانگنجایه درگاهِ سم،یمارکس ●
 .رانندیاز درون بم و برون به بند کشند، از را،



 
 اب و عدل را، یآزاد تا پوششِ سبز، با ،یمقدس حِیضر ن،ید ●

 "آن به خاک بسپارند...
 
 *۸۰آشنا / ص  یهامخاطب با/  ۱ آثار مجموعه ��
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 تزویر و زور و زر نقشِ 
 
 زر و زور و"بارِ اسارت ثِیتثل ،یعتیشریِ فکر یهمنظوم در ●

سه  یعنیانسان، یِ خیتار یسه آرزویِ ریگ، در شکل"ریتزو
داشته  یاساس ی، نقش"یآزاد _ یبرابر _عرفان " یآرزو
 است.

 
 نیا ،یجنتیِ در دورانِ زندگ یعنی ،یخیشاتارپی دورانِ در ●

 بشرِ  یهاازهو در حد و اند ،یعیطب یانسان، به شکل ازِیسه ن
انسان،  انِیاست، اما، پس از عص شدهیآن دوران، برآورده م

 ،تیمالک شِیدایو پ ر،یو هبوطِ در کو ،یجنتیِ و خروجِ از زندگ
زر " یسه چهره باحاکم،  یطبقه یطبقات، و سلطهیِ ریگو شکل

امکانِ برآورده شدنِ آن سه  خ،ی، و آغازِ تار"ریو زور و تزو
 ز دست رفت.انسان، ا ازِین
 
و سرکوب  خ،یتار یبا ورودِ به عرصه ،یفطر ازِیسه ن نای و ●

 یطبقه یاز سه چهره یکیتوسط  ها،ازین نیاز ا کیشدنِ هر 
 یازهاین نیا یسرکوب، و عدمِ ارضا نیاییِ رپایحاکم، و د

، به سه "ازین"سه  نیا ،یخیتار یپروسه کیدر  ،یفطر
 شت.مبدل گ ،انسانیِ خیتار ی"آرزو"
 
 



 
 تاریخی آرزوی سهیِ تبارشناس 
 
تبارشناسانه، و  یبر نگاه یهیبا تک ،یعتدکتر شری ●
 ه:باور است ک نی، بر ا"یخیتار یسه آرزو"اصطالحِ یِ ریکارگبه
 
 "خِیتار"و  "جامعه"بشر، در متنِ  یِفطر "ازِین"سه  نیا ●
ر ز" یبا سه چهره ،طبقاتِ حاکم یکه همواره در سلطه ،یلیقاب

به سه  ،یخیتار یپروسه کیبوده است، در  ،"ریو زور و تزو
 .گشته است لی، تبد"آرزو"
 
 "ازِ ین"، به سه "آرزو"سه  نیمجددِ ا لِیتبد یبرا ،از نظرِ او ●

جز، در هم  یراه نجا،یااکنون و همدر هم ،شوندهارضاءیِ فطر
سه  یمبارزه کی، در "ریزر و زور و تزو" یشکستنِ سه چهره

 ی، نداریم.امرحله
 
ضِد  یمبارزه"ای عبارت است از: ی سه مرحلهاین مبارزه ●

 "یضدِ استثمار یمبارزه"(، یمل ی)مبارزه "یاستبداد
 ی)مبارزه "یضدِ استحمار یمبارزه"(، و یطبقات ی)مبارزه
 (.یانسان

 
 
 



 
 یکندهشقه یبه مثابه ،یخصوص تِیمالکیِ نابود ز،یو ن ●

 با ،خیدر تار ینظامِ طبقاتیِ ریگو عاملِ شکل ،یسانان یجامعه
 .یاجتماع تِیمالک یِقراربر
 
 _ یستیالیسوس _ کیدموکرات" یو آنگاه، سرزدنِ بستر ●

خلقِ  ی، برا"گرید یعالَم"، و به قولِ حافظ: "یستیاومان
 ."نو یانسان"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 !چسبیده هم به قلوهای سه 
 
، انسانیِ فطر ازِیسه ن نیر است که، اباو نیبر ا ،یعتشری ●
، "ریناپذکیتفک"، از هم "یآزاد"، و "یبرابر" ،"عرفان" یعنی
 .اند"ریناپذییجدا"و 
 
از سَر، به هم  ،سه خواهرند که ایسه برادر  ا،یچنان که، گو ●

آنان، یِ جداساز یو هرگونه تالش، در راستا اند،دهیچسب
آنان، ختم خواهد  یهر سهبه مرگِ است که،  یمرگباریِ جراح

به ناپذیر، به صورتی اجتناباز آنان،  کیهر  اتِیشد. و ح
 وابسته است. گر،ید یدو تا اتِیح
 
 یِ تالشِ تمامتاریخی، نشانگرِ آن است که:  یک بررسیِو  ●

ا سازه، ب نیمبارزان، مصلحان، و عارفان، در برپا نگهداشتنِ ا
بار و تِ فضاحتبه شکس ه،یسه پا نیاز ا یکیبر  هیتک

 منجر شده است. ی،بارفاجعه
 
 
 
 
 
 



 
 خوردهشکست یِخیتار هاینمونه 
 
 هایرا، در نمونه باربار و فاجعهفضاحت هایشکستما، این  ●
 ایم:ی زیر، شاهد بودهخوردهشکست یِخیتار
 

ر د ییسایکلیِ مذهب _ یمعنو _ عرفانی نظامِ اول، شکستِ ⬥
 یرسازندهیحقیِ مذهب ترِیظامِ توتالن کیکه به  ،یقرونِ وسط

 .شد دهیکش ،انسان
 

فرانسه، که در  ریانقالبِ کب طلبِیشکستِ نظامِ آزاددوم،  ⬥
 .کُش فرو رفتهارِ انسانیِ دارهیمنجالبِ نظامِ سرما

 
انقالبِ اکتبر، که در  خواهِیشکستِ نظامِ برابر سوم، و ⬥

 یِ وحش ترِیتالبوروکراتِ تو _نظامِ تکنوکرات  کیچنگالِ 
 .گرفتار آمد ینیاستال

 
 هرگونهیِ ریپذشکست دِیموبار، و این سه شکستِ فاجعه ●

 یدهیدرهم تن ازِیسه ن نیگرفتنِ ا دهیاست که، با ناد یتالش
 یاو، جدایِ خیتاریِ سه آرزو نیاز ا یکیتحققِ یِ انسان، در پ
 برآمده است! گر،ید یاز دو آرزو

 
 



 
 عتی :یفاکت از شر ��
 

 یسه شاهراهِ اصل ��
 
 ،یآزاد :ونددیپیم یراهِ اصلسه شاه به خ،یتاریِ ... تمام" ●

 عدالت، و عرفان.
 
به  و فرانسه بود، رِیانقالبِ کب شعارِ ن،ینخست ●
انقالبِ اکتبر  شعارِ ،یدوم .دیکش "فساد"و  "یدارهیسرما"

 شعارِ  ن،یسوم و ."جمود"و  "یدولتیِ دارهیسرما"به  و بود،
 !"خواب"و  "خُرافه"به  و مذهب بود،

 
 کی عصر، نیجهان، و در ا نیا در ،یهر روشنفکریِ اصل کارِ ●

 : یبرا است، یو فرهنگ یفکر بخشِیآزاد یمبارزه
 
 و ،یدارهیسرما حِیمنجالبِ وق از انسان،یِ آزاد نجاتِ ●

چنگالِ خشن و  از ،یعدالتِ اجتماع نجاتِ .یاستثمارِ طبقات
 از نجاتِ خدا، و .یستیمطلقِ مارکسیِ کتاتوریدیِ فرعون

 !سمیآخوند یرهیو ت زیآمقبرستانِ مرگ
 
و  نیراست روشنفکرانِ را، امبرانهیرسالتِ بزرگِ پ نیا و ●

 نگیتینه با م و با تفنگ و نارنجک، نه ش،یاندمسئول و بزرگ



با  نه ،یو سطح جیرا یهایبازاستیبا س نه و داد و قال،
ها و خلقِ عوض کردنِ آدم و ها،میرژ رِییتغ ها وانقالب

 کلمه: کی در بلکه،ماجراها...، 
 
 ش،یدر عصر و نسلِ خو و قوم، انِیم در امبرگونه،یپ یکار با ●
آغاز کنند : با  دیبا جهان، که هستند، نیاز ا یادر هر گوشه و
 "..."کلمه"اش : سالح و ،"ابالغ"
 
 *۱۸آشنا / ص  یهامخاطب با/  ۱ آثار مجموعه ��
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 مکتب سهو  نیاز، سه 
 
، "ازین"سه  نیگرِ به ادعوت "مکتبِ "سه  ،یعتیاز نظرِ شر ●

 عبارت بودند از:
 

بود جذاب، تا در پشتِ آن،  یکه پوشش سم،یبراللی. ۱ ⬥
 عدالت را خفه کنند.

 
تا در درونِ آن،  ،یزیانگجانیدرگاهِ ه سم،مارکسی. ۲ ⬥

 .رانندیز برون، به بند کِشند، و از درون، بمانسان را، ا
 

و عدل  یبا پوششِ سبز، تا آزاد ،یمقدس حِیضر ن،دی .۳ ⬥
 را، با آن، به خاک بسپارند.

 
 یشهیاند یاز مجموعه توانیرابطه، آنچه را که م نای در ●

 یِ از ضعفِ احتمال یاست که، جدا نیا افت،یدر یعتیشر
 ،یخیشکستِ تار نیا یِاملِ اساسمکاتب، ع نیدر خودِ ا موجودِ

 یکیآنان در برآوردنِ تنها  یهیمکاتب، و تک نیا یِبُعدنگاهِ تک
 انسان است. یدهیو درهم تن یاساس ازِیاز سه ن

 
 
 



 
است که،  یاز مکتب یرویپ بخش،رهایی راهِ تنها پس، ●
را، در  "یآزاد _ یبرابر _عرفان " بخشِییرها یوسهپر

آن  یِنیبقرار داده، و در همان حال، جهان شیدستورِ کارِ خو
باشد.  زیآرمان ن نیا یِوجود _ یفکر هِیمکتب، قادر به توج

 نیچن یستهیا، شیعتیشر بخشِییکه از نظرِ من، مذهبِ رها
 است. یگاهیجا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 نهضت سهو  نیاز، سه 
 
بزرِگ  "نظامِ"شکستِ فاحشِ سه از پس  ،یعتیاز نظرِ شر ●

امِ نظ ،ییساینظامِ حاکمِ کل یعنی، "ازین"سه  نیگرِ به ادعوت
ه در تحققِ س ،یستیو نظامِ حاکمِ مارکس ،یستیبرالیحاکمِ ل
انسان، و سرخورده شدنِ عارفان،  یِخیتار یآرزو
بر باد رفتِن  یو در آستانه خواهان،یو آزاد طلبان،یبرابر
 سازِ نهیزمرخداد،  کیدر قلبِ روشنفکران،  ییرها دِیام

 شده است. ،بزرگ یتحول
 
 بارِ فاجعه جِینتا رغمِیدوم بود، که عل جهانیِ جنگِ رخداد، آن ●

ه س یحضورِ دوباره یبود برا یموثر اریآن، عاملِ بس یِانسان
و مذهب(،  تیبازگشتِ به معنو انِی)جر ی: عرفان"نهضتِ"

و  (،یو انتقاد خواهیدموکراس یچپِ نو انِی)جر یستیالیسوس
از  ،یمفهومِ انسان و آزاد یِناج انِی)جر یستیالیستانسیاگز
 (.یستیو کمون یستیبرالیل نشِیب یطرهیس
 
را، در  ییفرصتِ طال نیا گر،یدوم، بارِ د یِ ! جنگِ جهانآری ●

 وردِ برخبا  م،یما روشنفکران، قرار داده است، تا بتوان ارِیاخت
 نیا ی"یقیتلف_ یادانتق" بررسیِ، و "نظام"آن سه به  یِانتقاد
آرماِن  ی"و ارائه _ شیرایپ _طرح " ی، در راستا"نهضت"سه 

 .میبردار یموثر یها، گام"یآزاد _ یبرابر _عرفان "



 
 تثلیثیِ شرق نمادِ سه 
 
در رابطه  ،ییجادو ثِیدر آن تثل ش،یدر آرمانِ خو ،یعتشری ●

به  ،یشرق یبرجسته تِیبا فرد، و نه جامعه، از سه شخص
مزدک،  ،یمولو"آرمان، نام برده است:  نیانِ سه نمادِ اعنو
و بودا، نماِد  ،ینمادِ عرفان، مزدک، نمادِ برابر ،ی. مولو"بودا
 .یآزاد
 
 یرانیو مزدک، ا یمولو خالفِانتخاب، بودا، بر نیو در ا ●
بودا، از مصدق نام برده  یآن بود که، به جا تریعی. و طبستین
 دهیپوش یبر کس ،یبه و یعتیرکه شدتِ ارادتِ ش شد،یم
انتخابِ سخت  کیبا انتخابِ بودا، که  ،یعتی. اما، شرستین

نشان دادنِ آن است که، منظوِر  یبوده است، در پ ارانهیهش
 یِ آزاد" کی ترشیدر رابطه با فرد، ب ،یآزاداز آرمانِ  یو

 ."یفرد یِآزاد"، و "یاسیس یِآزاد"است، تا  "یوجود
 
 کیتوجه داشت که، هر  زیامر ن نیبه ا د،یارابطه، ب نای در ●

وده، ب ثیتثل نیاز ابعادِ ا یکیتنها نمادِ  ت،یسه شخص نیاز ا
، آرمان نیاست که، نمادِ کاملِ ا یتنها عل ،یعتیو در نگاهِ شر
و در  ،یچندُبعد یآن، است، چرا که، انسانیِ در وجهِ فرد

 است. "انسانِ تمام" کی جه،ینت
 



 
 تثلیث یِغرب نمادِ سه 
 
 _عرفان "در آرمانِ  ینمادساز یدر راستا ،یعتدکتر شری ●

شرق، از سه یِ فرهنگ یدر حوزه ش،یخو ی"یآزاد _ یبرابر
ام آرمان، ن نیبه عنوانِ سه نمادِ ا ،یشرق یبرجسته تِیشخص

نمادِ عرفان. مزدک،  ،ی. مولو"مزدک، بودا ،یمولو"برده است: 
. هر چند یوجودیِ اداما آز ،یزادو بودا، نمادِ آ ،ینمادِ برابر
، به عنوانِ نمادِ "یمولو" یرا، به جا "حالج" گر،ید ییکه، در جا

 ،نیز "حالج، مزدک، بودا"عرفان، نشانده است، و از سه نمادِ 
 سخن گفته است.

 
 یبرجسته تِیغرب، از سه شخصیِ فرهنگ یدر حوزه ،او ●

ل، پاسکا"رده است: آرمان، نام ب نیبه عنوانِ سه نمادِ ا ،یغرب
 ،ی. پاسکال، نمادِ عرفان، مارکس، نمادِ برابر"مارکس، سارتر

 .یوجودیِ اما آزاد ،یو سارتر، نمادِ آزاد
 
 
 
 
 
 
 



 
 ی/ نمادِ غرب شرقی نمادِ

 
 یِ فرهنگ یگوناگون، در دو حوزه ینمادها نِییتع نیاچراییِ  ●

 قیدقیِ رسبر کی ازمندِین ،یشرق و غرب، و نه نمادِ واحدِ جهان
 یانتخابِ دو گانه نیا لِ یاز دل یکیاست. که به نظرِ من، 

ِر تبهتر و آسانیِ وجود یرابطهیِ امکانِ برقرار ،یو غرب یشرق
 یهاتیشخص نیدو حوزه، با ا نیا زا کیهر  یهاانسان
 نیبا ا ،یترشیبیِ فرهنگ تِیفرهنگ، است، که از سنخهم

 وردارند.خود، برخ یحوزه یآشنا ینمادها
 
 یِ فرهنگ یبرخالفِ حوزه ،یعتیتر آن که، شرمهم ینکته و ●

نمادِ کاملِ هر سه بُعد،  کیبه عنوانِ  ،یشرق، که در آن، از عل
غرب، یِ فرهنگ یدر حوزه ،یاچهره نیسخن گفته است، از چن

 نبرده است. ینام
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 : یعتشری از فاکت ��
 

 یخیتار انِ یسه جر فِینمادِ تال ،علی ��
 
 ،یقیو حق یو واقع یاساس انِ یسه جر نی... به هر حال، ا" ●

وجوِد  ازِیدر عمقِ خصلتِ )فطرتِ( انسان هست، و اساسِ ن
طرف، عشق و عرفان  کی: از یانسان است، به صورتِ سه تجل

 یهابه شکلِ نهضت ،یخواهعدالت گر،یاست، و از طرفِ د
 یوجودوم، اصالتِ است. و از طرفِ س ستمیقرنِ نوزدهم و ب

اش هستند، به دنبال ییاست که، الن، روشنفکرانِ اروپا
 یاو بر کنند،یم یکه، انسان را نف ییهانظام نیفرارِ از ا یبرا

 بازگشتِ به انسان.
 
ان انس خواهدیمکتب، که م ایانسان،  نیترکامل ن،یبنابرا ●

 یاساس ابعادِ نیاست که، ا یببرد، انسان و مکتب "فالح"را به 
 کیدر  ،یسه بُعدِ اساس نیرا، در خود داشته باشد. اگر ا

کدام از  چیهیِ منف یمکتب، وجود داشته باشد، بُعدها
بُعِد یِ بُعد، ُبعدِ منف کی را،یها، در آن نخواهد بود، زمکتب

از هم،  یسه بُعد، جدا نیکه ا ی. وقتکندیرا، جبران م گرید
وجود خواهد  اشیمنف به صورتِ مکتب، در آمدند، آن جهتِ

 شانیسه بُعد، با هم باشند، جهاتِ منف نیداشت، و اگر، ا
از  ترشیمرا ب یوجود داشته باشد. اگر مکتب تواندینم گرید



 گریتوجه دهد، د ام،یاجتماع تِیمسئولبه  ست،یالیسوس کی
 یعنیغافل نخواهد کرد.  ،یاجتماع تِیعرفان، مرا، از مسئول

و فقط به  د،ینما یبر یاجتماع تِیمسئول اگر عرفان مرا از
 ،یخود مشغول کند، اعتقادِ به برابریِ و معنو یتکاملِ وجود

 تِ یمکتبِ من است، مرا، غافل از مسئول گرِیبُعدِ د کیکه 
 نخواهد کرد. گران،یدر برابرِ د یاجتماع

 
ِی وجودِی طرف، سارتر مرا به آزاد کیآن که : از  خالصه ●

 تِ یمرا به مسئول سمیالیسوس گر،ید یاز طرف و خواند،یخود م
عرفان و عشق،  ،یو از طرف خواند،یم گرانی( دی)برا یاجتماع
و  یوجودیِ یسرنوشتِ نها ،یمرا با عالمِ وجود، زندگ یرابطه
ِی زندگ یماورا التهابِ)عرفان(،  نیو ا خواند،یم ،ینوع

من را، به  امیوجودیِ منِ فرد یحت یو ماورا ،یاجتماع
 .دهدیم
 
 نیدر ا کنم،یم یزندگ ستمیاگر من، که در قرنِ ب اکنون، ●

 نیاهر سه را در بر داشته باشم،  ،یامروز، در مکتبیِ زندگ
 نیمرا، تضمیِ ُبعدمکتب، رشدِ هماهنگ و متعادل و چند

به نظرِ من، اسالم  م،یخواهد کرد. و اگر نمونه بخواه
با هم،  گِبُعد، هماهن هر سه یاست که، رو نیاش در اارزش

 یاش و ) مانندِ همهو روح شهی. اسالم، رکندیم هیتک
( جوهرش، عرفان رهیو غ تیحی: مثلِ مسگرید یهامذهب

است، و  یعدالتِ اجتماع یبه مساله اش،هیاست. اما، تک



: دیگویو م گر،یسرنوشتِ فردِ د ،یو حت گران،یسرنوشتِ د
ماننِد  ،یاء کردیو اح ،یداشترا، زنده نگه  گریفردِ د کیاگر 

 کیو اگر  ،یاکرده اءیها را احانسان یاست که، همه نیا
ها را انسان یاست که، همه نیمانندِ ا ،یرا کشت یفرد

 اندازه نیا گران،یمن و د ینسبت به رابطه ،یعنی ،یاکشته
 یتو طبقا یامرِ اجتماع کیربا، که  یمساله ایدارد. و  تیحساس

رباخوار نفرت دارد، از مشرک و  ازکه،  یه صورتاست، و ب
و  ،یاجتماع لِیبه مسا اشهیجا، تک نیمنافق ندارد! در ا

 و نشان کنم،یم یاست که در آن زندگ یامن با جامعه یرابطه
 دارد. تیامر، حساس نیکه، به ا دهدیم
 
 کند،یکه سارتر از آن صحبت م ،یوجود یموردِ مساله در ●

 یعرفان یو حت ،یرسم یها، برخالفِ آن مذهباسالم، درست
است که، انسان را، از وجودِ خود، در برابرِ خدا، غافل 

ن، . چوندینمایم یو انسان را، در برابرِ وجودِ خدا، نف کنند،یم
انسان را، در  دِاست که، وجو یدیتنها توح ،یاسالم دِیتوح

اسالم  یکه، خدا ستیکس ن چی. هکندیبرابرِ خدا، اثبات م
نه آن  _کرده  یخودِ اسالم، معرف که،یرا، آگاهانه، و آن طور

و در همه،  ،یو سن عهیدر ش ،ینیکه، وراثتِ احساسِ د یطور
را از اسالم گرفته  اشمانیبشناسد، و ا _کرده است  جادیا

 یِ شاوندیخود، و به خویِ به وجودِ متعال ،باشد، و در برابرِ خدا
را، از سطِح  شیدرجهِ کمالِ خو یو تعالنَبَرد،  یخود با خدا، پ

احساس نکند.  ،ییخدا یشده، به سطحِ درجهکامل واناتِیح



 یانسان یدر رابطه شود،یکه به فرد داده م ،یهمه کرامت نیا
 است. یدیتوح
 
همه عظمت و  نیاست که، انسان، ا یاسالم دِیتوح یبا خدا ●

شقِ وجود دارد، حال که، ع نِی. در عکندیم دایرشد و کمال پ
حد  نی. و بددهدیبه او م ز،یخشوع و عظمت و کرامت را ن

)خدا(،  نی. ارودیکه، از سرحدِ موجودات، فراتر م دهدیم
. کندیم باترا اث شیاست که، فقط خو یقو یاز آن خدا ریغ

 یقو انیخدا ر،یفق یهاانسان": دیگویکه م رباخ،یبه قولِ فو
ترند، و بدبخت رترند،یفقها، هر چه دارند، و انسان

 ی)رابطه(، رابطه نی! ا"است تریمندتر و قوقدرت شانیخدا
مذاهبِ موجوِد  نیو هم ،یانسان و خداوندِ مذاهبِ عرفان

 به ،یدیانسانِ توح آن،که، برعکسِ  ی. در صورتاستیرسم
 یپ ش،یخو یبه غنا برد،یم یپ ش،یکه، به فقرِ خو یااندازه

غرور و افتخار و  رسد،یکه به خشوع م یزانی. به مبردیم
 تِ یکه به عبود یزانی. به مکندیکرامت در خود احساس م

در برابرِ هر قدرت، نظام،  انیبه عص شود،یم میخداوند تسل
 یرابطه کیدر اسالم،  ن،یرسد. بنابرایم گر،ید یو رابطه

و  یو آن، نفانسان و خدا، وجود دارد،  انِیواقعاً متضاد، م
حال است.  نِیشدن، در ع زیشدن و همه چ چیهثبات شدن، ا

شدن در  ییموجودِ خدا کیبه  لیو اصالً، محو شدن، و تبد
 است.  ،یعیو طب یمادیِ زندگ

 



 
و  یااست که، اگر احساسِ تعصبِ فرقه نیاش امجموعه و ●

ما شناخته  یکه برا ،یکه، خودِ عل مییگوینشود*، م یمذهب
سه بُعد است. هم به  نیکاملِ ایِ تجلشده است، نمونه و 

که انسان را به دغدغه  ،ییماورایِ آن انرژ یعنیعنوانِ عشق، 
 یو .کشاندیم یمادیِ در زندگ یرابیو ناس یریو التهاب و ناس
آن همه  گر،یکسِ د چیعشق است، و در ه نیمنبعِ فورانِ ا

است، که  دیشد یالتهابِ و یالتهاب، وجود ندارد. به قدر
که البته ما  زند،یم ادیفر ابانیو در ب کند،یغش م یگاه
است که، در  ییکه، به خاطرِ دردها میکنیم الیخ شعورها،یب

فدک است!، در  یبرا ایو  اند،ختهیاش ربه جان نه،یمد
آتشفشان  کیو مثلِ که، خودِ وجود ملتهب است،  یصورت
ت. مل استح رِقابلِیغ شیبرا ستن،یو بودن و ز زند،یم ادیفر

 ب،یو زمان، به طرفِ غ نیحد، او را، از سطحِ زم نیعشق، تا ا
 .کندیپرتاب م

 
و حساس و روزمره  یاسیس یاو را تا حد گر،یبُعدِ د سپس، ●

 کیکه نسبت به سرنوشتِ  آورد،یم نییو پا کند،یم ینیو ع
او، مظلوم واقع شده یِ که، در حکومتِ امپراطور یزن ای م،یتی

 چیکه ه دهد،ینشان م یتیچنان حساس ،یهودی زنِ کیاست، 
 تِ یحساس هآن انداز ،یمسئول مدارِاستیو س ستیالیسوس

 _درد  نی: از ادیگویکه م یا. به اندازهدهدینشان نم ینیع
مظلوم و موردِ تجاوز، واقع شده است  ،یکه در حکومتِ من، زن



، آن فاجعه نیکه، دردِ ا رایز د،یام نکناگر مُردم، سرزنش _
 انسان را بُکشد.  کیقدر هست که، 

 
وجودِ انسان، یِ تجل نیبهتر یعنی ،یبالخره، از لحاظِ وجود و ●

موجودات است،  یفراتر از همه ،یموجودِ انسان کی یبه معنا
ِی و فطر ،یماد ،ینیع یهارشدِ ارزش نیو به عنوانِ آخر

 ینوعالو رب ییو نه انسانِ هوا _ ینیانسانِ ع نیانسان، هم
 اش،یدر مکتب و زندگ هک یاهیاست، و تک نیترکامل ،ی، و_

 تر است.از همه روشن کند،یها، مها و کرامتارزش نیبه ا
 
بُعدِ اصالِت  یعنی _سه بُعد  نیواقعاً، مکتب را، از ا اگر ●

، به عنوانِ چراغِ _و اصالتِ عدالت، و اصالتِ عرفان  یوجود
ه، وج نیبه نظرِ من، به بهتر م،یننگاه ک ،یذاتِ انسانیِ درون

 تسیالیما، سوس ی. بچهمیازمانِ خود را، رفع کردهیِ ازمندین
 اش،یو حالتِ معنو ،یعرفانآن احساسِ  گرید شود،یکه م

در  یبه قدر گرید شود،یمسلک که م. عارفشودینابود م
که اصالً، همان  شود،یم رتیغیب یاجتماع لِیبرابرِ مسا

از هر دو دست  ی. و وقتشودیم زیانگنفرت ز،یاش نعرفان
ِی انسان، و آزادیِ و به آن منِ وجود دارد،یبرم
و  ،یپیبه ه لیتبد رسد،یم ،یستیالیستانسیاگز
 ،ینفم یگراو پوچ ن،ینشو کافه یفرنگ ستِیالیستانسیاگز
 .شودیم
 



 
و ذاتِ زمانِ ما، هست.  ،ی، در ذاتِ آدم"ازین"سه  نیا ،یبار ●
ها، معتقدم که، اگر به هر کدام، و در هر کدامِ از آن من
 غافل ،یانسان گرِیافتاده، و از دو بُعدِ د یادر چاله م،یفتیب

تنها، مکتب،  نیبه ا یهماهنگ و آگاهانه یهی. تکمیامانده
ه، اگر از . بلکستین یپرستقتیو تنها حق ست،یکشفِ اسالم ن

انساِن  ازِیرفعِ ن یرارا، ب هیهر سه ما نیسرچشمه، ا نیا
 در م،یسه چشم، اسالم را نگاه کن نیو با ا م،یریامروز، بگ

 "...میاعمل کرده ز،یخود نیِ اجتماع تِیحال، به مسئول نِیع
 
 *۰۱/ ص  یانقالب یخودساز/  ۲ آثار مجموعه ��
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 انتقادی ینظریه یک تثلیث، ینظریه 
 
 ،یعتیشر ی"یآزاد _ یبرابر _ عرفان" یهیاز نظرِ من، نظر ●
ت. اس یاجتماع _ یابعادِ انسان یِدر تمام ،یانتقاد یهینظر کی
هر  ،یدر دستانِ هر انسانِ خودآگاه ،یرانِ موثرسالحِ بُ کی

بر آن، به نقِد  یهیتا با تک ،یو هر نهاد ،یروشنفکر
 یِ سوزعرفت)زور(، و م یطلب)زر(، قدرت یاندوزثروت
پرداخته، و  "یدولت"، و هر "نهاد"، هر "دفر"( هر ری)تزو

طلبانه، عرفان" یگانهسه "ارِ یمع" نیانحرافِ آنان را، از ا
چند  یتوامان، که با نگاه ی"طلبانهیو آزاد طلبانه،یبرابر
 نشان دهد. نگرد،یم یابه هر فرد و نهاد و جامعه ،یبُعد
 
 کی ،"یآزاد _ یبرابر _عرفان " یهینظر قت،حقی در ●

گاِه در ن بخش،ییرها نِیبتوامان نگرِیچندبُعد یِانتقاد یهینظر
به انسان و جامعه و تاریخ، به شکلِ نقدِ فردی و نقدِ اجتماعی، 

 است. ،یجهان یدر اِشلو پسامدرن،  یِدر دورانِ خودباختگ
 
 
 
 
 
 



 
 ۱ یفرد یحوزه در نقد ��
 
 عارف کی نقدِ ⚡
 
)اصالتِ عشق(.  انهفردگرای عرفانِ در شدهغرق فردِ هر نقدِ ●

عشقِ گدازانِ شگفت،  کیوجودِ فرد را، در  یکه، همه یعرفان
وجود، فنا ساخته است!، چنان  یایغرقه کرده، و او را، در در

 !خود را، تا خدا، فرا برده است ،ییکه، گو
 
 تِ یاز هرگونه مسئول عشقِ وال، او را، فارغِ نیاما، هم ●

ارِغ ف ز،یبزرگ را نیِ مولو یان که، حتساخته است، چن یاجتماع
 هنِیِ لاست از، اَ ینشانخود، مغول ساخته بود. که  یاز حمله

 شدنِ عارفان. یساحتشدن، و تک
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ۲ یفرد یحوزه در نقد ��
 
 طلبیبرابر کی نقدِ ⚡
 
)اصالِت  یِ صرفطلبیبرابرشده در غرق فردِ هر نقدِ ●

یِ مامت ،یکه، عشقِ به برابر یستیالیاقتصاد(. انسانِ سوس
 !کرده است ریذهن و قلب و روحِ او را تسخ یفضا
 
را، فراگرفته  وجودش ی، سراپا"خلق"عشقِ به انسانی که،  ●

جامعه  ی"ییرها"و  ،یاجتماع ی"یبرابر"تحققِ  یاست، و برا
زنداِن "، "عتیزندانِ طب"خود، در  "اسارتِ" ثمار،از بندِ است

را هم، حس نکرده  "زندانِ حکومت"اه، گ ی، و حت"شتنیخو
 است!

 
برابرِی ورِ سحمطلبی که، روح و وجودش، چنان آری! برابری ●

و  ،ابعاد ،هاارزشدیگر  یشده، که همه اقتصادی و طبقاتی
 !است شده لیتعط ،یبه کل ،یویِ و انسان یوجود یازهاین
 
 
 
 
 



 
 ۳ یفرد یحوزه در نقد ��
 
 خواهیآزاد کی نقدِ ⚡
 
 ستِ یالیستانسیاگزاومانیست و  خواهِیآزاد فردِ هر نقدِ ●

 محوریانسان فردِ(. ی)اصالتِ وجود محورِ صرفانسان
انسان را، در اوجِ آن، مطرح  ارِیو اخت یچون سارتر، که آزادهم

 چیساخته، و انسان را، محورِ وجود دانسته است، و ه
 !سدشناینم تیانسان، به رسمخواستِ را، جز  ی"اریمع"
 
قائل  یتدر هس معنوی کانونِ چیهبه که،  آری! انسانی ●
 ، باور"یخیفراتار"، و "فراانسانی" یارزش چیو به ه ست،ین

، و در "یآوارگ"او، به  ی"یآزاد" نیا و در نتیجه، ندارد،
در  ی"ییتنها"او، به  شده، و خودِ یمنته "یپوچ"به  ت،ینها
، کشانده شده "هانِ پوچج" نی، و ا"آسمانِ ابله" نیسقفِ ا رِیز

 است.
 
 
 
 
 
 



 
 اجتماعی یحوزه در نقد ��
 
 نگرِ یچندبُعد یِانتقاد یهینظر کی ،"تثلیث" یهینظر ●

، "نقدِ ثروت"، "تنقدِ قدر"عامِ  یِبا استراتژاجتماعی است، 
ی سیاست، اقتصاد، و فرهنگ، ، در سه حوزه"نقدِ معرفت"و 

ی بشری، از طریقِ گانههو بسترسازی جهت تحققِ این آرمانِ س
 اقداماتی چون:

 
افراِد سیاسی، اقتصادی، و فرهنگیِ  یِبخشخودآگاهی ⬥

 به طورِ عام. ،جامعه
 

طبقاتِ محرومِ  گریبه کارگران و د یطبقاتبخشیِ خودآگاهی ⬥
 .، به طورِ خاصجامعه

 
حقوِق  ک،یدموکرات یی،کاهایسند یِمدن ینهادها جادِای ⬥

 .یقدرتِ مقاومتِ مردم شِیافزا یستاو...، در را ،یبشر
 

 جادِ یا یوجود، در راستا یو با همه ،ی جدییک مبارزه ⬥
 یِ در تمامو نظامِ تعاونی،  یمردم یشوراهای گسترده
 .یاجتماع یهاعرصه

 
 



 
 ،یستیالیسوس یِریگبا جهت ،یمردم رومندِیاحزابِ ن جادِای ⬥

 "گرِ سن"دولت، که  م، در برابرِوطبقاتِ محر "سنگرِ " یبه مثابه
 حاکم است. یطبقه

 
 رِ یگسترده و فراگ یِمردم یجبهه کی جادِیا ت،نهای در و ⬥
 .یدائمملیِ  یِگرمطالبه یِبا استراتژ ،"ضدِ قدرت"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ثکارگزارانِ اجراییِ تثلی 
 
اکنون باید روشن سازیم که: کارگزارانِ )عامالن( این  ●

ی قدرت، ی اجتماعی، و عرصهردی، عرصهی فپروژه، در عرصه
 کیست؟

 
آنگاه که هدفِ فعالیت، دعوتِ یک فرد، ی فردی : در عرصه ⬥

. به عبارتی، نوعی اوستبرای تحققِ تثلیث، در شخصیتِ 
، و خلقِ یک انسانِ نو، یک انسانِ سه محورتثلیث "فردسازیِ"

 خواه.آزادی طلبِیک عارفِ برابری بُعدی،
 

ی اجتماعی : آنگاه که هدفِ فعالیت، دعوتِ تمامِ در عرصه ⬥
مردمِ جامعه، برای تحققِ تثلیث، در کلِ ساختارِ جامعه است. 

ای ، و برپاییِ جامعهمحورثیتثل "یِ سازجامعه" ینوع ،یبه عبارت
 مبتنیِ بر عرفان، برابری، آزادی.

 
 یِریبه کارگ ت،یقدرت : آنگاه که هدفِ فعال یعرصه در ⬥

 بِ یقدرت است، جهتِ تصو یموجودِ در عرصه یهاتیظرف
و  در فرد ث،یتر تثلتحققِ گسترده رسانِیاریکه،  ینیقوان

 جامعه است.
 
 



 
 یفرد یدر عرصه ثتثلی کارگزارِ ��
 
 ،یفرد ی، در حوزه"تثلیث" یهینظر کارگزارِ من، نظرِ از ●

 یپروسه کیعنی تحققِ آن در یک فرد، که در حقیقت، ی
 فرد، عبارت است از:است،  "یدگرساز " ای، "یازخودس"

 :نهاد، و حزب روشنفکر،
 

ی با انگیزهپروسه، توسطِ خودِ فرد،  نیا اجرای. ۱ ⬥
ی ، و نیز توسطِ فردِ عادیِ دیگری، با انگیزه"خودسازی"
 ."دگرسازی"
 

مثِل  مسئول روشنفکرِ کیپروسه، توسطِ  نیا اجرای. ۲ ⬥
رشِ نیروهای مبارزِ ترازِ مکتب، و نیز ی پروبا انگیزه ،یعتیشر

 ."دگرسازی"ی با انگیزه
 

نهاِد یک  نظیرِنهاد،  کیپروسه، توسطِ  نیا یاجرا. ۳ ⬥
، با هدِف ینهادِ فرهنگو یک  ،ینهادِ دانشگاهیک  ،یآموزش

 پرورشِ شهروندانی فرهیخته.
 

 شِ پروربا هدفِ  ،حزب کیتوسطِ  . اجرای این پروسه،۵ ⬥
، که هر یک از و ترازِ مکتب، چند بُعدی، تیصالح باهایی کادر

 آل است.ی ایدهآنان، خود، نمادِ آن جامعه



 
 است ییها، خلقِ انساناین کارگزاران یهدفِ همه و ●

یِ ی تثلیثی مصالحی برای خلقِ آن جامعهبه مثابه ،یچندبُعد
 .آلایده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 اعیاجتم یدر عرصه ثتثلی کارگزارِ ��
 
ی مبتنِی ی برپاییِ یک جامعهطرحِ ایده کارگزارِاز نظرِ من،  ●

 ز،ین اجتماعی یعرصه در، عرفان، برابری، آزادی بر آرمانِ
و مسئولیتِ این  حزب. نهاد، وروشنفکر، فرد، عبارت است از: 

 کارگزاران، عبارت است از:
 

، در جامعه "آزادی _برابری  _عرفان "ی اول، طرحِ نظریه ⬥
، نی تاریخیِ انسااصولیِ مبتنیِ بر تجربهی تنها راهِ به مثابه

آل، و ایجادِ بسترِ مناسبی ی ایدهجهتِ آفرینشِ یک جامعه
 آل.، و خلقِ انسانِ ایده"شدن"برای 

 
ی حاکم، یعنی ی طبقهدوم، نقدِ دائمی و رادیکالِ سه چهره ⬥

، که مانِع ی تزویرگری زورمند، و طبقهی زرمند، طبقهطبقه
ی عرفان، گانهی مبتنیِ بر آرمانِ سهاصلیِ تحققِ یک جامعه
 برابری، آزادی است.

 
جانبه، جهتِ ایجادِ نهادها و ای همهو سوم، تالش و مبارزه ⬥

ساختارهایی نظیرِ نظامِ شورایی، نظامِ تعاونی، نظامِ فدراتیو، 
 ی تثلیثی است.و...، که از ملزوماتِ تحققِ یک جامعه

 
 



 
 قدرت یدر عرصه ثتثلی کارگزارِ ��
 
عبارت است  ،قدرت یعرصه در، "تثلیث" یهینظر کارگزارِ ●

ی مجلس، یک سیاستمدار، و یک حزبِ طرفداِر از: یک نماینده
های روزگار، بخشی از قدرت را، در این نظریه، که از شگفتی

 دست گرفته است!
 
 به تحققِ اتی است که، در این رابطه، تنها امید، انجامِ اقدام ●

منجر شود!، و نه  ه،ینظر نیاز ا یکوچک یهابخش یِچکانقطره
 یهادولت یتوسطِ دولت، حت هینظر نیا یانتظارِ اجرا

 یالوحانههم، ساده دیباورِ کودکانه، و شا کیکه  ک،یدموکرات
 !است

 
سه  ی"پروسه" کی، "یآزاد _ یبرابر _عرفان " یهنظری ●

 ی"پروسه" کی، نبوده، و "قدرت یرصهع"در  ،یاپروژه
است. و باور به  "یمدن یجامعه"در  یاجتماع _ یانسان یِدائم

 ،یامروز یهاملت_پروسه، توسطِ دولت نیا یِریگیامکانِ پ
 !ستین شیب ی"توهم"
 
 
 
 



 
تحققِ دولتی  بس خطرناکِ یاز فرورفتنِ در ورطه ،ما باید ●

 کیرا، به  بخشییرها ایایده این، که ممکن است، طرح
ل مبد تر،یگر، و توتالسرکوب گر،هیتوج یِدولت یِدئولوژیا

 !ئیمنما یسازد، جداً خوددار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ی مدنی، نه دولتیتثلیث، یک پروسه ��
 
 یِ اصول یمبارزه کیدر  ،ی تثلیثیهنظر ،یعتشری نگاهِ  در ●

ضِد  یمبارزه"، "یضدِ استبداد یمبارزه"یِ اسه مرحله
 .افتیتحقق خواهد  ،"یستیاومان یمبارزه"، و "یاستثمار

 
 ،یضدِ استبداد یمبارزه یعنی ه،ینظر نیاولِ ا یمرحله ●

ر ب یانقالب یکه هنوز دولت رد،یگیصورت م یاساساً در زمان
 ،یحزبِ انقالب کیمرحله از مبارزه، توسطِ  نیو ا ست،یسرِ کار ن

 .افتیتحقق خواهد  و یرهبر ،یجنبشِ انقالب کیو 
 
 یمرحله یعنی ه،ینظر نیدومِ ا یمرحله اجرای انتظارِ ●

با توجه به  ز،یتوسطِ دولتِ حاکم ن ،یضدِ استثمار یمبارزه
او،  قِ یعم لِیبا تحل ژه،یدولت، و به و یدرباره یعتیشر دگاهِید

 کیبه  ،یهر حکومتِ انقالب عِیشدنِ سر لیتبد یاز پروسه
 خام اریبس یانتظار ،یدولتیِ دارهیسرمایِ امح دِیجد یطبقه
 است.

 
 
 
 
 



 
طرح و  یمرحله یعنیسومِ مبارزه،  یمرحلهواگذاریِ  اما، و ●

 _ یاخالق" یهاتحققِ ارزش یکه مرحله سم،یاومان قِیتحق
س یِ ببسترساز ،یاست، به هر دولت "یستیاومان _ یانسان

 رِ تیتوتال نظامِ کیِ یریگشکل یاست، در راستا یخطرناک
 .یو ضدِ انسان یارتجاع کِیدئولوژیو ا یمذهب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 محاءِ دولتو اِ یعتیشر 
 

 نگاهِ شبه آنارشیستی ��
 
به شدت، ضِد  ،یاشهیاند ،یعتیشر یشهیمن، اند دِید از ●

به  یِستیبا نگاهِ آنارش یفصلِ مشترک یداراو اقتدار است. 
به قوِل  ،یعتیشر یشهیدر اندباورم که،  نیقدرت. من بر ا

 :یعتیاحسان شر
 
 ج،یمتمرکزِ، به تدر "دولتِ "چراغِ  ،ییاندازِ نها... در چشم" ●

 "یخاموش"شهر و روستا، رو به  یو با اشتعالِ شوراها
 "...گذاردیم
 
 : اما ●
 

 امروز و فردا. نیو نه هم ،ییاندازِ نها. در چشم۱ ⬥
 

 ه مطلقِ دولت!، ن"متمرکز"دولتِ  یمحا. ا۲ِ⬥ 
 

امِ نظیِ ابیو قدرت یریگشکلیِ منحنیِ جی. با صعودِ تدر۳ ⬥
و  یسنت یاقتدارِ نهادهایِ منحنیِ جیو افولِ تدر ،ییشورا
 .کنونیمدرنِ 



 
 حاکم یطبقه سنگرِ دولت، ��
 
 ایطبقه  یابزار و ارگانِ سلطه ،یعتیشر دگاهِیدر د دولت، ●

زر و زور و " یر سه چهرهب یهیطبقاتِ حاکم است، که با تک
و  دیو تهد عیتطم" یگانهی سههابا روش ش،یخو "رِیتزو
 مردم، یمنافعِ توده هِی، در جهتِ حفظِ منافعِ آنان، و عل"ریتخد

 یتیماه ،یاست. و گرچه ممکن است، در مقاطعِ خاص
از  یبرخ یهیچون پس از دورانِ اولکند، هم دایپ یفراطبقات
 یهادولت گریشاه و دیِ نفت یهاو دولت ،یمردم یهاانقالب

قاِت طبیِ طبقات یسلطه مِیتحک رِیدر مس ت،یاما، در نها ،ینفت
 .داردیحاکم، گام برم

 
دفاِع  یحاکم است، برا یطبقه "سنگرِ"دولت،  ،یو دِید از ●
 تِ ی، و تثب"یانحصار ازاتِ یامت"، حفظِ "یوضعِ برترِ اجتماع"از 

 محکوم. یدر برابرِ طبقه ش،یخو ی"یموضعِ حاکمِ طبقات"
 
ت، اس یاسیسیِ دستگاهِ رسم کی ،یعتیدر نگاهِ شر دولت ●

 ،یاجتماع یادهایو بن وسته،یپیِ ادار یهاسازمان یهیکه با کل
 یو... ،یمطبوعات ،یغاتیتبل ،یمذهب ،یفرهنگ ،یاقتصاد

 ،یادعدِ اعتقحاکم را، در سه بُ یطبقهیِ طبقات تِیوابسته، حاکم
 ند،کیمحروم، اِعمال م اتِ طبق ایبر طبقه  ،یو اجتماع ،یتصاداق

 کوشد،ی، م"کارمحافظه" جه،یاست، و در نت "دارنده"و چون 



(، قانون )خشونِت یسیپل _ ینطام یرویقدرت )ن یرویتا به ن
 "وضعِ موجود")مذهب، فرهنگ(،  یدئولوژی(، و اشدهنهینهاد
 *.دینما "سیتقد"، و "میتحک"، "هیتوج"را، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 یینظامِ شورا کی تحققِ ��
 
دولتِ متمرکزِ  کیشدنِ  دهیبرچ یعنی ا،یاوتوپ نیا تحققِ ●

 _ ییدولتِ شورا" کی آن، بایِ نیگزیو جا ،یمندِ طبقاتقدرت
سراسرِ کشور است، و  ی، که برخاسته از شوراها"یتیریمد

و  یجیتدراست  یااز آنان، پروسه یندگانیمتشکل از نما
 _ یآزاد" یگانهآرمانِ سهیِ نیشیتحققِ پ ازمندِیو ن ،یخیتار

 نشِ یبر ب هیو تک دیو ام مانیدر جامعه، و با ا "عرفان _ یبرابر
 "ییخدا یاوعده"اش، که تحقق ن،یوراثتِ مستضعفیِ خیتار

 شهیاست هم یصرف! و آتشیِ خیتار لِیتحل کیاست، و نه 
، حال نِیو در ع ،یشنفکرانِ انقالبرویِ فروزان، در قلبِ تمام

 یهی، به کل"یعمل"و  "یعلم"با التزامِ  ،یعتیبه قولِ احسان شر
 ی. که مشخص است، که پهنایامر نیتحققِ چن "اتِیمقتض"

 کار، تا به کجاست!
 
 *۱۲۱/ ص  عهیش/  ۸ آثار مجموعه پاورقی : ��
 
 
 
 
 
 



 
 تثلیث ینظریه در خدا 
 
 مقدمه : ⚡
 
 یهیانسان و خدا، در نظر نِیب یرابطه نِییاز تب شپی ●
 نیایِ وجود ی، که اساساً فلسفه"یآزاد _ یبرابر _عرفان "

مِ فه یدر راستا ،یخیمهمِ تار اناتِیجریِ شناسبیآس ه،ینظر
 انسانی یهااز خدا، و ارزش ،یبشرِ امروزیِ ریگفاصلهییِ چرا

 از بخش،ییو رها یفیتال لِیراهِ بد کی یو ارائه ،خدایی _
در جهتِ  ن،یشیپ یدهیبستِ رسبه بن یهاراه فِیتال
نگاهِ به خدا، یِ بررس ازمندِیانسان است، ن "خداگونه شدنِ"

و  سم،یالیعرفان، سوسیِ خیمهمِ تار انِ یدر سه جر
 .میهست ،سمیالیستانسیاگز
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ۱ عرفان در خدا ��
 
 عشق اصالتِ ⚡
 
 "یانسان و هست یهرابط"عرفان، که بر یِ خیتار انِجری ●

است، در  شیاز خو "رونِ یب"به  ینگاه یمتمرکز بوده، و دارا
 نِ یب یرابطه نیانسان و خدا است، و ا نِیب یرابطه نِییتبیِ پ

 کی م،یبه آن رابطه بنگر قاًیانسان و خدا در عرفان، اگر عم
 ،یکیاست.  "آن" ای "نیا" یرابطه کیاست.  یتضاد یرابطه

. است "یرفتن"انسان،  یعنی ،یگری، و د"یندنما"خدا،  یعنی
 .شودیعارف در خدا، حل م ی"فنا"تضاد، با  نیو ا
 
است.  ماندنی و دارد، اصالت که است خدا عرفان، در پس، ●
را، به طورِ کامل، به او سپرده  شیخو ارِیکه، انسان، اخت نیو ا

 باشد. انیدر م ی"خود" دیاست. و نبا
 
به  ،را یخدا ش،یخو ی"ینف"ت که، با آن اسیِ در پ ،عارف ●

بکشد، و به قولِ حالج، خدا است که، در لباِس  شیدرونِ خو
 است! حاضراو، 
 
 
 



 
 ۲ عرفان در خدا ��
 
 عارف، "منِ". است ،خدا در ،خویش انحاللِیِ پ در ،عارف ●

 چکیده فرو او، وجودِ در که وجود، دریای از است ایقطره
 آن رساندنِ جهانی، اینیِ زندگ طولِ در عارف، هدفِ و است،
 محو ،آن در تا، است، وجود دریای به دریا، از دورمانده یقطره
 شود، دریا خودِ گیرد، آرام دریا در شود، دریا از جزیی ،شود

 .نماند باقی ،"من" آن از نشانی، هیچ و
 
است. چنان که، در  اهللیف ی"فنا"عارف،  یآرزو نبالتری ●
 ا،یاست، و جز در یو ماندن یدنیاست که د ایتنها در ت،ینها
 ،یعتیشر نِییبا تب این نوع نگاه،! ستین زیچ چیه گر،ید
 ،یاقبال لهور رِیخدا! و به تعب یلهیانسان به وس ونِیناسیال

 ست!انسان، در خدا "خودِ"محوِ 
 
 رویممی بال و بالییم زِ ما
 رویممی دریا و دریاییم زِ ما
 نیستیم جا ینا از و جا آن از ما
 رویممی جابی و جاییمبی ز ما
 
 
 



 
 سمیالسوسی در خدا ��
 
 اقتصاد اصالتِ ⚡
 
ها و انسان یکه بر رابطه سم،یالیسوسیِ خیتار انِ جری ●

ه ب ینگاه یمتمرکز بوده، و چون عرفان، دارا یطبقاتِ اقتصاد
 جیاست، در واقع، باورمند به وجودِ ه شیاز خو "رونِیب"

ما، ! اردیانسان و خدا شکل بگ نِیب یاتا رابطه ،ستین ییخدا
 ند،ینشیم ،یخدا یا، به ج"جامعه" ،یبه شکل ان،یجر نیدر ا

 یو باز، همان رابطه کند،یرا، اشغال م یخدا عِ یو مقامِ رف
 ت.حاضر اس تر،یو انضمام ترینیو ع تریجد یبه شکل ،یتضاد

 
 "خود"رود، و هم ب دیبا "خدا"تضاد، هم  نیحلِ ا برای پس، ●
 ،ستیالیسوس کی ثارِیبرود! و تمامِ تالش و عشق و ا دیبا
، "جامعه"، و اصالت دادنِ به "خلق" یایدر در شیخو "محوِ"

 نیباز، ا ز،یرابطه ن نیاست، که در ا "فرد"در برابرِ اصالتِ به 
 جامعه است.یِ انانسان است که، قربییِ خدا "منِ"
 
ه انسان ب ونِیناسیال ،یعتیشر نِییبا تب این نوع نگاه، ●
، باز هم ،یاقبال لهور رِیجامعه و اقتصاد! و به تعب یلهیوس
 ، و نه در خدا!"جامعه"در محوِ  اما، ،است انسان "خودِ"محوِ 
 



 
 ۱ اگزیستانسیالیسم در خدا ��
 
 وجود اصالتِ ⚡
 
 یجودو یرابطه کیکه بر  سم،یالیستانسیاگز یِخیتار انِجری ●

است، و نگاِه  شیخو "درونِ"به  ینگاه ی، و دارامتمرکز است
طرح و بسِط  یِ، در پرانتز قرار داده است، در پهم را یبه خدا

 یرابطه نِییانسان، و تب زِیشورانگ ارِیو اخت یقدرتِ آزاد
 او، است. "تِیماه"و  "وجود" نِیب زِیانگشوق

 
 یطهراب نِییتب یِنه چون عرفان، در پ سم،یالیستانساگزی ●
 سم،یالیاست )خدا(، و نه چون سوس "یانسان و هست" نِیب

)خلق(، بلکه، در  "انسان و جامعه" نِیب یرابطه نِییتب یِدر پ
 )خود( است. "شتنیانسان و خو" نِیب یرابطه جادِیا یِپ
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ۲ سمیالیستانساگزی در خدا ��
 
 با بازگشتِ به ست،یالیستانسیاگز کی ،یوضع نچنی در ●
که کاش  ،یدر هست گاهِهیتک کیاز  دنِی، و چشم پوش"ندرو"

وجود داشت، اما افسوس که وجود ندارد، برخالفِ عرفان، که 
 سم،یالیاست، و برخالفِ سوس "خدا"در جهان،  اشگاههیتک

 در یگاههیتکاست، فاقدِ هر  "خلق"در جهان،  اشگاههیکه تک
 ، است."خود"جز  ،یهست

 
مده آ دیپد ،یرونیهر عاملِ بیِ که با نف ،یگاههیتکیب نای و ●

به  ست،یالیسوس نیاست، و او را، برخالفِ آن عارف، و ا
 یبا تضادها یرسانده است، در مواجهه شیخو "شتنِیخو"

به  ت،ی، و در نها"یآوارگ"، به "یآزاد"موجود، او را، از 
، و رنِج "ییتنها" نش،یآن ب یکشانده، و ثمره "یپوچ"

 یجهان"، و "ابله یآسمان"سقفِ  رِیدر ز ستن،یز یکُشنده
 ! است."پوچ
 
 
 
 
 
 



 
 ۱ تثلیثدر نظریهِ  خدا ��
 
 رهروی، همچون یک عارف ⚡
 
ه ، کشریعتی "یآزاد _ یبرابر _عرفان "تثلیثِ  یهنظری در ●
، نام نهاد "جویاصالتِ وجودِ خدا" نشِیبیک آن را  توانیم

 باید گفت:
 
 کی یون عارفان، داراچهم، مانآر نیا روِیهر انسانِ پ ●

سرشاِر است.  یهست یِبا کانونِ معنو ،یوجود قِیعم یرابطه
و  ش،یخو ی"خدا"با  یِ، و در ارتباطِ دائمییاز عشقِ خدا

 .ییخدا _ یانسان یهاارزش یپرستنده
 
به  وستنِیاست که، خواهانِ پ یاقطره عارفان، ونچو هما ●
 ی"فنا"در آن،  "انحاللِ " وجود است، اما، نه به قصدِ یایدر

 ایشدن، و تنها قطره تیهویب یادر آن، و قطره "محوِ"در آن، 
چون  ،یاقبالِ لهور یبودن، بلکه، به گفته ایاز قطراتِ در

 ی"ردانهدُ"و  دن،یدرخش کران،یب یایدر آن در ،ی"گوهر"
 و خویش، "خودِ" حفظِ  باآن هم  بودن، وجود انوسِیاق

 .جاودانیِ وجود تقاللِاس از برخوردارِ
 
 



 
 ۲ تثلیثدر نظریهِ  خدا ��
 
 رهروی، همچون یک سوسیالیست ⚡
 
ه ، کشریعتی "یآزاد _ یبرابر _عرفان "تثلیثِ  یهنظری در ●
، نام نهاد "جویاصالتِ وجودِ خدا" نشِیبیک آن را  توانیم

 باید گفت:
 
انساِن  کیون چهم ،آرمان نیا روِیهر انسانِ پ ●

 یهابا انسان ی، و در رابطه"جامعه"در رابطه با  ،ستیالیسوس
بزرِگ  یخانواده نیاز ا یعضو ،شانکه هر کدام گر،ید

از آن، برادر و خواهِر  یکه، هر عضو یاخانواده اند،یبشر
 ار،ثیا ،یگانگی ،یشاوندیسرشارِ از خو یاحساس ی، داراندیاو

 .است یو مهربان
 
 چیآن است که، ه یدهیشور ست،یالیهمچون آن سوس ،وا ●

 مالیپا یحق چیه رد،یصورت نگ فردی و اجتماعی، استثمارِ
 یبشر بودن، و عضو لِیافرادِ جامعه، تنها به دل ینشود، و همه

به شکلی کامالً  بودن، یبزرگِ بشر یخانواده نیاز ا
 برخودار گردند. ،یزندگ یهانعمت یِ، از تمام"برابرانه"
 
 



 
تمامِ تالش و سوسیالیستِ افراطی، با  اما او، برخالفِ یک● 

 ،"خلق" یایدر در شیخو "فنای"به دنبالِ  ،خود ثارِیعشق و ا
، نیست ،"فرد"، در برابرِ اصالتِ به "جامعه"و اصالت دادنِ به 
 است. "جامعه"شدنِ توسطِ  "اَلیِنِه"و سخت گریزانِ از 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ۳ تثلیثدر نظریهِ  خدا ��
 
 همچون یک اگزیستانسیالیست رهروی، ⚡
 
ه ، کشریعتی "یآزاد _ یبرابر _عرفان "تثلیثِ  یهنظری در ●
، نام نهاد "جویاصالتِ وجودِ خدا" نشِیبیک آن را  توانیم

 باید گفت:
 
 ت،سیالیستانسیاگز کی همچون ،آرمان نیا روِیهر انسانِ پ ●

 سان،ان انگیزِشور ارِیو اخت یطرح و بسِط قدرتِ آزاد یِدر پ
، و در "تیماه"و  "وجود" نِیب زِیانگشوق یرابطه نِییتب

 .ی بس والی آزانگیز است"خودی"نهایت، تحققِ نوعی 
 
جهان،  نیخود را، در ا ست،یالیستانسیاگز کیون چهم ،وا ●
ده ش "پرتاب" ر،یکو نیکه به ا داند،یم یا"جدابافته یتافته"

در  "کانونِ معنوی"ک اما چون، برخالفِ او، به یاست )هبوط(، 
در بشر، باور دارد، همچون  "فطرتِ خداجوی"هستی، و به یک 

او، به آوارگیِ در هستی، و پوچیِ در زندگی، دچار نشده، و 
، و بازگشتِ به آن وطِن "خداگونه شدن"مشتاقانه، سیرِ 

 مالوفِ خویش را، در پیش خواهد گرفت!
 
 



 
 ۵ تثلیثدر نظریهِ  خدا ��
 
 تثلیثی _الیفی یک رهروِ ت ⚡
 
تثلیثیِ  _تالیفی  انسانِآرمان، آن  و اکنون، رهروِ این ●
آن  ی، که مساله"عارفِ سوسیالیستِ اگزیستانسیالیست"

ی را، در خویش، "خود، خلق، خدا"ساز تثلیثِ همیشه مسئله
خواه شده، و در طلبِ آزادیحل کرده است، یک عارفِ برابری

 عه، قرار گرفته است.بخشیِ خود و جاممسیرِ رهایی
 
با  یعاشقانه یرابطه کیدر  ،یبا هست یدر مواحهه او، ●
 افتهیرا  ییخدا یهاارزش ب،یقرار گرفته، و در آن غ "بیغ"

 اریالک و مع، مِخدایی _ی انسانی هاارزش نیاو اکنون، است، 
او، و  "کردارِپندار و گفتار و "بخشِ هر و جهتحق و باطل، 

 بخشِ ییو رها زیعز ی"یوجود یِآزاد" آن بخشِجهت ز،ین
 به ،یآزاد"این از  گر،یداو ست، و یِ اوستیالیستانسیاگز

 .نخواهد شد دهی، کش"یآوارگ"
 
شدن و  یخواهد شد، برا یبستر ،یآزادبرابری و  نیاو  ●

آن  ،یکه، خدا یزیبه هدفِ بس عز یابیشدن و شدن، و دست
 یگامِ خلقتِ انسان، برادر هن ر،یناپذبیمهربانِ جاودانِ آس

 !"خداگونه شدن"است:  زدهرقم  ،یو



 
 و در پایان : 
 
 ثِیتثل"این بحثِ  ،یعتیاز خودِ شر یامیبا پ ان،پای در و ●

در همه  که، عشقِ او را، یامی. پبرمیم انیرا به پا "جادویی
که،  ی. عشقدهدی، نشان م"ییاهورا ثِیتثل" نیحال، به ا
بس هر یک از عناصرِ او، به  "زمانِهم"عشقِ  یخود، ثمره

که،  یبوده است. همان آتش "خود، خلق، و خدا"تثلیثِ عزیزِ 
خود، جامعه، و یِ یرها یرزوکه در آ ،یدر دلِ هر روشنفکر

 !است، نهفته است یبشر یجامعه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 : یعتشری پیام ��
 

 عشق سم،یالیستانسیاگز سم،یالسوسی ��
 
اگر رازِ شرق  داشتم،ینم وندیفرهنگ پ نی... من، اگر با ا" ●

و روحِ شرق، در جانم، تپش نداشت، و اگر اسالم را 
 یعشق را جار یدر خونِ من، گرما ع،یاگر تش شناختم،ینم

 نیا یاز همه ده،یو بر گانهیببودم،  ینکرده بود، و انسان
 ن،یتل یکایدر غرب، در آمر گرانیچون د یها، کسسرچشمه

(، ی)برابر سمیالیسوس" بود: نیا میآرزوها شک،یب
 ."(، و عشق )عرفان(ی)آزاد سمیالیستانسیاگز
 
 ."(، و پرستش )عرفان(ی)آزاد تی(، انسانیعدالت )برابر"
 
ه، س نیاز ا را،ی. زکردمینمانتخاب  ،ییکدام را، به تنها چهی ●

ه، ک داشتمی. آرزو مدیچشم پوش توانستمیکدام، نم چیاز ه
 "...داشتمیهر سه را، با هم م

 
 *۳۳۳ ص/  ۲۳ آثار مجموعه ��
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