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 مقدمه : 

 
 آغازِ یک راه ��
 
نگاِه نو هستم. یکی از ی عزیزان! من، سالم خدمِت همهبا  ●

و پیروانِ شریعتی. حدودِ نه ماهی میشه که در  دوستداران
 _ ی شریعتیشبکه"کنم، و در سوپرگروهِ تلگرام فعالیت می

ی شریعتی، مشغوِل های شبکهها و کانال، و دیگر گروه"مرکزی
های من هم، به خاطِر شرایِط خاصِ فعالیت هستم. و فعالیت

 روزی است!من، شبانهِی کار
 

خب! در این مدت، خیلی از نوجوانان و جوانان، و حتی ● 
ی ساالن، با من تماس گرفتند، و نظرشون رو دربارهبزرگ
ها ها میگن که: بحثاون ترِ ی شریعتی گفتند. بیششبکه

ی چندانی با شریعت یِ خیلی عمیق و خوبه، اما، برای ما، که آشنای
ی زیاد به نداریم، سخته، و قابِل فهم نیست. ما با عالقه

 فهمیم.کنیم، اما، خیلی کم میشده گوش میمباحثِ مطرح
 
ها رو در دونیم که، نمیشه همیشه بحثها میگن: ما میآن ●

سطحِ نوجوانان نگهداشت، چون مسائل باید در سطِح 
استخراج  "چه باید کرد؟"ون بررسی بشه، و از ا تری همعمیق

بشه، اما، آموزِش نسِل نوجوان و جوان هم، که دوستداِر 



شد شما، شریعتی هستند، به همون اندازه، مهمه. کاش می
، این مباحث رو، به زبانِ ساده، برای ما، شرح "نگاهِ نو"یعنی 

شدیم، تا بعد دادی، تا ما اول با این مباحث آشنا میمی
در گروه را، بفهمیم. چرا که،  شدهی مطرحبتونیم، گفتگوها

زباِن دوستان در گروه، خیلی سخت و پیچیده است، و خیلی 
ها، روشنه، ما اصالً هیچی از مسائلی که، از قبل، برای اون

 ها نشنیدیم.ی اوندرباره
 
ای افتادم، و چاره راهِ من، نگاه نو، در تعطیالِت عید، به فکرِ  ●

جه رسیدم که، یک کانال درست کنم به در نهایت، به این نتی
، که مختِص به خودم باشه، و "شریعتی به زبان ساده"نامِ 

ربطی به شبکه نداشته باشه، و هر زمان که از مسائلِ شبکه 
فارغ شدم، و وقِت آزاد داشتم، شروع کنم به شرحِ 

های شریعتی، با زبانی بسیار ساده، و با تکراِر مدام. اندیشه
آن که زبانِ متن ساده است، مدام هم تکرار یعنی، ضمنِ 

بشه، تا مطالب جا بیفته، و چیزی فراموش نشه، و چون مطالب 
هی تکرار میشه، مطالب از دستِ کسی در نمیره، و یه جوری، 

 اش میخوره، و براش جا میفته.ی مطالب، به گوشهمه
 
، خواهش دشناسنعزیزانی که، شریعتی را می من از تمامِ ●

که، این کانال، برای نوجوانان  دم که، توجه داشته باشنکنمی
ها، و بنابراین، هی پیام ندن، و انتقاد نکنن است، و نه اون

کنی، و چرا این قدر که: چرا این قدر مسائلِ ساده را مطرح می



های تو وجود داره! و یا چرا به مسائل و تکرار در نوشته
کنم توجه داشته کنی. خواهش میمشکالِت جامعه توجه نمی

، ی شریعتیباشید که: این کانال، صرفاً، برای شرحِ اندیشه
 است. ،ر از تکراربرای نوجوانان، و آن هم، با زبانی ساده، و پُ

 همین!
 
، و یا دم که، اگر کاری با من داشتنهخوااز تماِم عزیزان می ●

من تماس بگیرند، که در ِی ، با آیددنهنظری بد دنهخوامی
بتونم، از  ،ها قرار داره. امیدوارم کهپست تمامِ پائینِ
های آزادم، نهایتِ استفاده رو، در معرفی و شناختِ وقت

های معلمِ عزیزم، ببرم. با توجه به این امر که، من اندیشه
از من نداشته  یزیادی ندارم، و دوستان انتظارِ زیاد وقتِ

 باشند!
 

 نو با احترام، نگاهِ  ��
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 شریعتییِ ی تثلیثشهاندی 

 
از همه و ، های شریعتیگانهخب! تصمیم گرفتم که، از سه ●

خوِد به تعبیرِ  ، و"زر و زور و تزویر"ی گانهتر، از سهمهم
، شروع کنم. همان "زر و زور و تزویر"، از تثلیِث شریعتی

دم، زگفت: تنها حرفی که باید میای که، شریعتی میگانهسه
 د!و زدم، همین بو

 
شریعتی میگه: اصالً استادم، غیر از این حرف، حرِف  ●

ای به من یاد نداده! زمانی که به شریعتی اعتراض دیگه
حرف  "زر و زور و تزویر"کنند که: تو چرا همش از این می
این سه حرف، زدم، مهم  از زنی؟ میگه: اصالً، هر چی، غیرمی

 که ما را، به یادِ گانه است! ی حرفِ من، همین سهنبوده، و همه
 زیبای حافظ میندازه که: این شعرِ 

 
 دوست قامتِ  دلم جز الفِ نیست بر لوحِ

 یاد نداد استادم "حرفِ دگر"چه کنم؟ 
 
گانه، و پس مشخصه که، چقدر فهِم درسِت این سه ●

 "زر و زور و تزویر"ی گانههای دیگری که، از همین سهگانهسه
باید اون رو به خوبی بفهمیم، گیرند، مهمه. و ما سرچشمه می



 _مسائِل انسانی ِی و هضم کنیم، و در تجزیه و تحلیلِ تمام
 اجتماعی، از این ایده، کمک بگیریم.

 
 گانه )تثلیث(،پس، باید توجه داشته باشیم که، این سه ●

تنها یک عبارِت زیبا نیست، یک نوع روِش نگاهِ به انسان و 
 _تماِم مسائِل انسانی جامعه و تاریخ است، و ما باید، 

مون رو، از پشتِ این عینک، نگاه کنیم. و اگر این اجتماعی
عینک به چشمِ ما نباشه، تشخیِص ما، بسیار بسیار ناقصه، و 

 نمیشه به اون تجزیه و تحلیل تکیه کرد.
 
بیاِن ی روشِ خب! ابتدا بهتره من با یک مثال، مساله ●

 رو، بیان کنم.ی خودش شریعتی، برای آموزشِ اندیشه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 بیاِن شریعتیروشِ  ��
 
ما همه فوتبال دوست داریم. و همه به یاد داریم اون  ●

گیرند، و قدم ها به کار میهایی رو، که مربیان، در بازیمثلث
ی حریف، نزدیک به قدم، تیِم خودشون رو، به دروازه

در ها گانهها یا سهکنند. یه مدت چقدر از این مثلثمی
 زدیم.های بزرگ حرف میتیم

 
خودمون داشتیم. مثِل ِی ما هم، از این مثلث، در تیمِ مل ●

، که همه چی با پاس باقری به "کیا، داییباقری، مهدوی"مثلثِ 
گرفت. و نیز کیا، و ارسال اون برای دایی، شکل میمهدوی
های آسیایی، که شش تا در بازی "باقری، عزیزی، دایی"مثلثِ 

ی اش، که یک خاطرهی معروفها زده بودیم! و نمونهایرهبه ک
ری، باق"ملی شد، اون گلِ به استرالیا، با استفاده از مثلِث 

 رسیدیم. "هدف"، که با سه پاس، به "دایی، خداداد
 
خودش، که  "هدفِ"شریعتی هم برای رسیدِن به  ●

ما بود، یِ بخشآزادی _بخشی سازمان _بخشی خودآگاهی
ها استفاده کرد. چون گانهها یا سهبسیار از این مثلث بسیار

 زبانِ ریاضیات، و به ویژه،یِ شریعتی باور داشت که، به کارگیر
به خاطر "، و "فهماندن"، "آموزش"زباِن هندسی، برای 

یک اندیشه و مکتب، بسیار موثر است، و او، به  "سپردنِ



وص، از بهترین شکِل ممکن، از این روِش هندسی، و به خص
 ها، استفاده کرده است.مثلث

 
ها دست نکشید، و گانهشریعتی، تا پایاِن عمر، از این سه ●

خویش، برای انسان، جامعه، و یِ حتی، در طرحِ آرماِن نهای
عرفان، برابری، "یِ ی بشری، باز هم از تثلیثِ جادویجامعه
سخن گفت. و هیچگاه از این نگاهِ سه وجهی و  "آزادی

یاد  "حرفِ دگر"، دست نکشید! خب! چه کند؟ "اروتثلیث"
 نداد استادش!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 : شریعتی فاکت از ��

 
 تنها حرفِ من ★
 
 به هم، امشب یحت تان،یهاصحبت اکثرِ در شما : س... " ●
 م،اسال یمایس در یحت که د،یاکرده هیتک یبُعدسه انِ یجر نیا
 دارد. وجود یبُعدسه انِیجر کی شهیهم اسالم، ضدِ یمایس و

 . دیده حیتوض مورد نیا در یمقدار است، ممکن اگر
 
 هایبعدسه نیا از چون ست؟یچ یبُعد سه از مقصود : ج ●
 !میدار ادیز
 
 
 ،یمختلف یهاانیب با مختلف، یهابحث در شما البته : س ●
 . دیاداده ارائه را هانیا

 
 را نیا شما: که گفتیم تین حسنِ با یلیخ رفقا، از یکی : ج ●

 رن قدیا چرا آخر د.یکنیم تکرار یلیخ هاگفته و هانوشته در
 ام،هکرد تکرار ادیز ن کهیا یبرا من: که گفتم د؟یکنیم تکرار

 از ریغ که، متاسفم نیا به خاطر بلکه، ستم،ین متاسف ادیز
 الزم اصالً  که ام،گفته هم یگرید یزهایچ مطلب، سه نیا

 را وقت و ام،زده گرید یهاحرف خودیب اصالً ! نبوده است



 زِ یچ اصالً  بحث، نیهم از ریغ م:یبگو خواهمیم. امگرفته
 دارند علماء اگر ندارم، یگرید حرفِ من ،یعنی ست،ین یگرید

 !ندیبگو
 
 

 د،باشن یخاص نظامِ کی در دیبا قاعدتاً  هایبُعدسه نیا : س ⚙
 قدر یسوره رِ یتفس در چه بُعد، سه نیا از شما، منظورِ  رایز

 یجاها در چه و ناس، یسوره رِیتفس در چه د،یافرموده که
 در و. است بوده "ریتزو و زور و زر" ُبعدِ سه شهیهم گر،ید

 همم شیهاانیب: دکتر)مختلف  یهاانیب با البته اسالم هم،
 ضدِ  و زور ضدِ  و زر ضدِ : دکتر) بُعد سه آن هِ یعل ،(ستین

 موردِ  در ،یکل به طورِ ،خواهمیم نم. دیاکرده مطرح( ریتزو
 .دیبده نشیب کی _ است ربنایز واقعاً که _ هیپا بُعدِ  سه نیا

 
 که، شد باعث یمعلم تِ یخاص بودم، معلم چون من : ج ⚙

 ،یول زنم،یم ادیز متفرق یهاحرف. کنم فرموله را میهاحرف
 رِ طبه خا کردن، فرموله نیا و کنم، فرموله را هاآن دیبا آخر، از
 اهبحث یهمه شما، ن که، اگریا یبرا است، "آموزش و میتعل"

 از د،یبده گوش دیباش نخواسته اصالً ای د،ینباش تصادفاً را،
 خالصه و کردن جمع. شد چه هیقض که، باشد معلوم آخر،

 و فرمول، کی شعار، کی به صورتِ  هاآن آوردنِ در و کردن،
 ن،یا. مشخص و نیمع است یزهاییچ اصل، تا چهار به صورتِ 

 اش،شدن مشخص یبرا و هم ذهن، به فکر انتقالِ یبرا هم



 دیاب معلم، کی ،یعنی است، یمعلم کارِ  ن،یا. است الزم یلیخ
 .بکند را کار نیا

 
 یغیتبل و یمعلم یکارها در که شما ی، برایسازفرمول یبرا ●
 که یوقت ن که،یا آن و دارد، فرمول کی د،یهست... و یفکر و
 کی به صورتِ  و د،یکن فرموله را، هافرمول نیا دیواهخیم

 د:یدرآور اصل کی و شعار
 

 به درد باشد، یطوالن اگر باشد، کوتاه دیبا جمله اول( ◆
 .رودیم نیب از اثرش و خورد،ینم
 

 و یفن اصطالحِ باشد. اگر روشن و ساده کلماتِ با دوم( ◆
 .رودیم نیب از اشیرگذاریتاث باشد، داشته... و یفلسف

 
 آهنگِ  ،یرگذاریتاث یبرا یعنی باشد، آهنگخوش سوم( ◆

 .تاس بایز اصالً که کندیم احساس آدم که، باشد یطور ان،یب
 

 ک نوعی ،ینوع هماهنگ کی یحت کلمات، نیا چهارم( ◆
 احساسِ  ک نوعی و ،یوزنهم ک نوعی ،(اشتقاق شبهِ) اشتقاق

. دباش داشته ان،یب در اند،شده گرفته هم از کلمات ن که،یا
ه ب کلمه، سه نیا ،"ریتزو و زور و زر": میگویم که یوقت مثالً
 الیخ اول خواننده، کی که است، هماهنگ هم با یقدر

 و زر یکلمه که، یدرصورت اند،مشتق هم از سه، هر کند،یم



. است یعرب اصالً هم، ریتزو و ندارند، هم به یربط چیه زور،
 را اشیرگذاریتاث هست، همه نِ یب که ،یحروف اشتراکِ نیا
 .است یفن بحثِ  کی ن،یا. کندیم ترشیب
 
ر، یتزو و زور و پول: مییبگو ر،یتزو و زور و زر یبه جا اگر ●

 ،یپارسای و زور و ثروت م:یبگوئ ای و رود،یم نیب از یهماهنگ
 ،یول شود.یم افتضاح چقدر که، دینیبب و شود،یم خَُنک باز

 برابرش در آدم و است، نیهم ر،یتزو و زور و رز ن که،یا مثلِ 
 "حیتسب و غیت و طال" عبارتِ  یبه جا اگر ای. شودیم قانع اصالً 

 ر،یتزو یبه جا و غیت زور، یبه جا و طال، زر، یبه جا یعنی)
 غیت و اسکناس" ای "حیتسب و غیت و نقره" م:یبگذار ،(حیتسب

 غیت و طال" حتماً  دیبا. شودیم خراب و د،یآینم جور ،"حیتسب و
 "...باشد داشته یظاهر اشتقاقِ  تا باشد، "حیتسب و
 
 *۲۴۶/ روش شناخت اسالم / ص  ۰1مجموعه آثار  ��
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 گانهمثلث / تثلیث / سه ��
 
من توجه کرده باشید، من، برای یِ اگر به چند ارساِل قبل ●

ی اژه، هر از گاهی، از سه و"زر و زور و تزویر"نامیدنِ عبارتِ 
، و اماستفاده کرده "گانهسه"، و "تثلیث"، "مثلث"متفاوِت 

ها، از سوی من، که روشنفکرانِ خِط انتخاب و تکرارِ این واژه
شریعتی هم، در این مورد، از این همین سه واژه استفاده 

کنند، آگاهانه، و برای هدفی بوده است. و هدفِ من، گفتِن می
 این حرف بود که:

 
نیم، برای نامیدِن هر کدام از این عباراتِ سه توما می ●

، و "تثلیث"، "مثلث"های شریعتی، از هر یک از واژهیِ بخش
استفاده کنیم، و هیچ اشکالی هم ندارد، یعنی  "سه گانه"

 بگوئیم:
 

 ".زر و زور و تزویر"مثلثِ  ✦

 ".زر و زور و تزویر"تثلیِث  ✦

 ".زر و زور و تزویر"ی گانهسه✦ 

 
های در این رابطه، خودِ شریعتی، در آخرین نوشتهاما،  ●

استفاده کرده  "تثلیث"ی خویش، عامدانه، و آگاهانه، از واژه
ی است، و این واژه را برگزیده است، و این انتخاب، زاده



یِ پیوسته و دیالکتیکی دیدنِ تمامبینشِ عمیقِ او، و هم
ای به رهاجتماعی است، که خودِ او هم، اشا _مسائلِ انسانی 

 آن دارد.
 
ی تثلیث، از جانِب شریعتی، آن یکی از دالیلِ انتخابِ کلمه ●

ِی بیناست که، این کلمه، با توجه به جایگاهِ آن در جهان
پدر، پسر، "ی گانهمسیحیان، که این کلمه را برای سه

برند، دارای معنای بسیار عمیقی است. به کار می "القدسروح
بینند، و هم واژه، هم یگانگی را می چون مسیحیان، در این

پدر، پسر، و "جدا از هم را. یعنی این که،  سه عنصرِ
 ، هم سه تا هستند، و در همان حال، یکی!"القدسروح

 
ای هگانهبرای سه ،"تثلیث"ی شریعتی هم، با انتخاِب واژه ●

خواهد بر این امر تاکید کند که، درست است که خویش، می
، در نگاِه اول، از هم جدا هستند، "تزویر" و "زور"و  "زر"

، و تزویر، یک "بازاری"است، و زر، یک  "شاه"یعنی زور، یک 
، و در ظاهر هم، شاید همه با همدیگر مخالف هم "روحانی"

باشند، و چشمِ دیدنِ همدیگر را هم نداشته باشند، اما، اگر 
 ،با دقت به مسائل بنگریم، این سه تا، در واقع یکی هستند

سازند، و بر مردم حکومت ی بر تاریخ را میو قدرتِ حاکمه
 واحدیِ قدرتِ ضدِ مردمیک ی سه چهره ،کنند، و در واقعمی

 ،"محرومان"بر  را ،"دارندگان"ی هستند، که در نهایت، سلطه
 زنند.رقم می



 
 ،نیز بخشِ خویش راآرمانِ رهاییدر همین راستا، شریعتی،  ●

تا بر  خوانده است، "آزادی _ بریبرا _ عرفان"تثلیثِ 
، و "عرفان و برابری و آزادی"بینِ یِ گتنیدو درهم پیوستگی

، "، سوسیالیسم، و دموکراسیانسانیت"به عبارتِ دیگر، بینِ 
خواهد این را بگوید که، این سه را تاکید کرده باشد. او می

توان از هم جدا کرد، و هر سه آرمان را باید با هم نمی
 ی"رستگاری"را بشکنیم،  "تثلیث"چون، اگر این  خواست.

 از دست خواهد رفت. انسان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 اجتماعیات، اسالمیات، کویریات 

 
، اجتماعیات"ی گانهکنم، سهای که معرفی میگانهاولین سه ●

ها و شریعتی، خود، نوشتهاست.  "کویریات ،اسالمیات
 یم کرده است:های خویش را، به سه نوع، تقسسخنرانی

 
 کویریات _اسالمیات  _اجتماعیات  ●
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 فاکت از شریعتی : ��

 
 حرف، بر سه گونه! ★
 
 تنها ام،"زیستن" و است، "حرف" یک تنها م،"وجود"... " ●
 ،"گفتن سخن": گونه سه بر اما، حرف، یک همان "گفتنِ"
 د،پسندنمی مردم تنها آنچه،. "نوشتن" و ،"کردن معلمی"
 پسندند،می مردم هم و من هم آنچه، و ،"گفتن سخن"
 احساس و کند،می راضی را خودم آنچه، و ،"کردن معلمی"

 ."نوشتن" کنم،می زندگی که کار، نه آن، با کنم که،می
 
، "اجتماعیات": اندگونه سه بر نیز، هایمنوشتن ●
 پسندند:می مردم تنها آنچه ."کویریات" ، و"اسالمیات"

 وآنچه اسالمیات. مردم: هم و من هم آنچه، و اعیات.اجتم
 و کار، نه آن، با که، کنممی احساس و کند،می راضی را خودم

 "کویریات... کنم:می زندگی که نویسندگی، نه گویم؟می چه
 
 *۰۴۶/ هبوط در کویر / ص  82مجموعه آثار  ��
 
 
 
 



 
 ور و شعور و شرفتثلیثِ ش 

 
نظیری که شریعتی ساخته، های بیگانهیکی دیگر از سه ●

گانه سخت این سه ،آل است. و منی یک انساِن ایدهدرباره
واردِ جزئیاتِ آن  ،شریعتی ،را دوست دارم. که متاسفانه

آل را، در ایده نشده است. اما، به درستی و زیبایی، انسانِ 
ی کنندهی تبیینگانهکند. این سهمکتبِ او، توجیه و تبیین می

ا ب ،است، که شریعتی "شور و شعور و شرف"آل، ِن ایدهانسا
 کند.از آن یاد می ،"شین"آن سه تا  :تعبیرِ

 
آلِ شریعتی، انسانی است که، دارای این آری! انسانِ ایده ●

است، انسانی که، با شور، با شعور، و با شرف  "شین"سه تا 
ارا د ،را، با هم، و همزمان "شین"است. انسانی که، هر سه تا 

د. باش "شین" تا است. نه این که دارای یک یا دو تا از این سه
شده، ناقص، و چون، در این صورت، یک انساِن مسخ

 دهم:آن را شرح می ،با سه مثال ،شده است. که منالینه
 
. که "شعور"های با شور و با شرف، اما، فاقِد اول( انسان ●

و هست، که  ،بسیار بوده ،در جامعه و تاریخ ،تعدادشان
بسیاری از آنان، به خاطِر شورِ بسیار، بازیگرانِ تاریخ بودند، 

در  ،ی بارزشان، خوارجدر حِد مامور و مزدور، که نمونه ،اما
انقالب، که  در آغازِ اللهی،امام علی، و نیروهای حزب دورانِ



های با شرفی هم هستند، انسان ،سرشار از شورند، و عمدتاً
دهند، و اکثِر شان را نیز بر باد میکه رفته رفته، شرف

های با شور و با شرف، اما مزدورانِ در تاریخ، از این انسان
 شعور، هستند.بی
 
با شعور و با شرف، اما بی شور، که  هایانساندوم(  ●

تر به صورتِ نیروهای در خدمِت شان در تاریخ، بیشنقش
دانشگاه، که  ی بارِز آن، استادانِ دیگران بوده است، و نمونه

رغمِ برخورداری از شعورِ الزم، برای ایفای نقشِ مهمی در علی
، که ضامِن "شرف"تحوالِت اجتماعی، و نیز برخورداری از 

ی الزم، برا "شورِ"اجرای نقشی انسانی است، به دلیلِ فقدانِ 
تغییر و تحوِل انسانی،  در راستایی مبارزه، وروِد به عرصه

اند، و یا در ی تحوالتِ اجتماعی زیستههمواره، یا در حاشیه
ی معروفِ اند. آن تعبیرِ گزندهحاکمِ بودهیِ خدمتِ نیروها
ره ، اشا"اندهای پفیوز تاریخفیلسوفان، چهره"شریعتی، که: 

مِ برخورداری از تواِن رغعلی ، کههایی استبه چنین انسان
حوالِت به دور از ت ،را خودیِ در جامعه، زندگ یمهم اجرای نقشِ 

 کنند.سر می ،اجتماعی
 
های با شعور و با شور، اما بی شرف، که اکثریِت سوم( انسان ●

ی اند. و نمونهنیروهای حاکم بر تاریخ، از میانِ آنان پدید آمده
داران، که ضمِن مداران و سرمایهبارزِ آن، سیاست

ریزی و پیشبردِ روندِ برخورداری از شعوِر الزم برای برنامه



، و شوِر الزم در پیگیری و اجرای آن، به دلیِل بی شرف کار
اند. کیسینجر و ی بشری را به انحطاط کشاندهبودن، جامعه

های بارِز آن در دنیای کنونی هستند. برژنسکی، نمونه
رساندنِ امریکا یِ هایی که با شعور و شور خویش، در پانسان

، انساِن "شرف" اند، اما، به علِت فقدانِجهان بودهِی به رهبر
 اند.عصِر ما را، به سوی نابودی کشانده

 
آلِ شریعتی، انسانی است که، از هر سه نیرو و انسانِ ایده ●

یک آری!  .برخوردار است "شور و شعور و شرف"خصلِت 
ت حرک ی"نیروی"از  با شور، برخورداریک انسانِ  .انسانِ تمام

و رهبری، و  یتهدا "نورِ"از  ، برخورداربا شعورو جنبش، و 
های ی در راستای ارزش"یابیجهت"با شرف، برخوردار از شمِ 

انسانی، و استوار ماندنِ در آن، و جذب و جلبِ نیروهای 
اهریمنی نشدن. و ما، در مذهب و ملتِ خویش، از این نوع 

ه ی ما، بکنندهایم. و شریعتی، دعوتها، بسیار داشتهانسان
ی است، تا از خویشتِن خویش، پیروی از این الگوهای انسان

 انسانی با شور و با شعور و با شرف بسازیم.
 
 
 
 
 
 



 
 زر و زور و تزویرتثلیثِ  

 
های ، از اون عبارات"زر و زور و تزویر"ی گانهخب! این سه ●

قشنگی! چقدر  خیلی مشهوِر شریعتی است. چه عبارتِ 
 هکنه کآهنگینه! چقدر خوب کنار هم نشستند. آدم فکر می

و  "زور"هر سه واژه از یک ریشه هستند، در حالی که، 
اصالً یک  "زر"عربی، و از یک ریشه هستند، اما  "تزویر"

ی فارسی است. اما چنان با هم جور شدند، که به سرعت واژه
 شوند.در ذهِن خواننده حک می

 
شریعتی، از یک بینشِ عمیقِ طبقاتی برخوردار بود، درست  ●

امروزی، که اساساً، در ِی وشنفکرانِ سطحبرعکسِ اکثریتِ ر
شریعتی، تاریخ و ِی ی تخصصبرند. رشتههپروت به سر می

شناسی بوده است، و همین گرایشِ تحصیلی، در مسلح جامعه
رسانِ او بوده است. شدِن به یک بینِش طبقاتی، بسیار کمک

ای، نقِش طبقات، نقِش مالکیت، و و او همواره، در هر مساله
 قدرت را، به خوبی تشخیص داده است.نقشِ 

 
ای طبقاتی است. ای، یک جامعهاز نظِر شریعتی، هر جامعه ●

ی ی حاکم، و یکی هم طبقهی اصلی، یکی طبقهدارای دو طبقه
محکوم. و هر یک از آنان نیز، در درونِ خودشان، دارای 

ی حاکم، چنان که از هایی هم هستند. طبقهبندیتقسیم



ی خویش بر جامعه، است، و سلطه "حاکمِ"ست، اش پیدااسم
 یِ را، بر تمامِ منابعِ سیاسی، منابِع اقتصادی، و منابِع فرهنگ

جامعه، گسترده است. و دولت را در اختیارِ خویش دارد، و از 
کند. و در اِعمال می ،خویش رایِ طریِق آن، حاکمیِت طبقات
ی حاکم، طبقهگذار!!، ارگانِ سرکوبِ نهایت، این دولِت خدمت

 ی محکوم است.بر علیِه طبقه
 
خب! از همین آغاز باید بدونیم که، مطرح کردنِ این تثلیِث  ●

از سوی شریعتی، یک روِش بسیار  "زر و زور و زر"شوِم 
م، به مرد "بینشِ طبقاتی"موثری بوده است برای آموزشِ یک 

 رفِ ی حاما به زباِن ساده. و علتِ این که، شریعتی میگه: همه
 مردم باِی ، و آشنایشوم تثلیثِ همین  طرحِمن، و رسالِت من، 

مردم از یک بینِش ِی است، به خاطِر اهمیِت برخوردار آن
طبقاتی است. چون، مردمی که فاقدِ یک بینشِ طبقاتی باشند، 

های گوناگون و ها، و اندیشهدر بینِ شعارها، و وعده ،همیشه
و اسیرِ رگردان هستند، س ،در جامعه یشدهرنگارنگِ مطرح

قادر به در نتیجه، و کلمات و شعارهای زیبا و فریبنده، 
ک و این تثلیث، ی دوست و دشمنِ خودشان نیستند. تشخیصِ 

روِش درست و عینی و عمیق، در شناخِت دوست و دشمنِ 
 جامعه و مردم است.

 
، شریعتی "زر و زور و تزویرِ "با تثلیثِ شومِ ِی پس، آشنای ●

فهِم نقِش  .رخوردار شدن از یک بینِش طبقاتیب :یعنی



گیری و شکلیِ درِک چگونگ ،مالکیت در ایجاد و حفظِ قدرت
حفظِ قدرت. شناختِ روابطِ بینِ قدرتِ سیاسی، قدرِت 

و  ،خودمان اقتصادی، و قدرتِ فرهنگی. تشخیِص جایگاهِ
جامعه. آشنایی با نیروهای یِ در ساختارِ طبقات ،ی خودمانطبقه
جامعه، که سرنوشِت ما را،  در تغییر و تحوالتِ  ی و موثرِاصل

 زنند. و به عبارتی، فهِم این تثلیثِ حتی بی حضوِر ما، رقم می
یِ خودآگاه"یک ما از یِ ، یعنی برخوردار"زر و زور و تزویرِ "

خودمان در جامعه. و به یِ ، یعنی یافتِن جایگاهِ واقع"طبقاتی
طلب که: ثقلِ زمین کجاست، قولِ خسرو گلسرخی، فهمِ این م

 !؟اممن در کجای زمین ایستاده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 دونیم که...ما حاال دیگه می ��
 
ای رو، و از جمله، دونیم که، هر جامعهما حاال دیگه می ●

ی خودمون رو، باید طبقاتی ببینیم، یعنی، بدونیم که، جامعه
 ون انسانِدر پشِت این ظاهرِ فریبنده، که تنها هشتاد میلی

ای هم هست. منفرد رو به ما نشون میده، یه خبرهای دیگه
ی حاکم وجود داره که، منابعِ سیاسی، منابِع یک طبقه

جامعه رو، در اختیار داره، یِ ایمان _اقتصادی، و منابعِ فرهنگی 
بره، که در نهایت، منافِع اون و کِل جامعه رو، به سمتی می

ی قدرت، این منافع هم، با همه کنه، و ازطبقه رو، تامین می
کنه. و با هر فردی که یعنی با زر و زور و تزویر، حفاظت می

 ه.کنی این بازی رو تغییر بده، سخت برخورد میقاعده ،بخواد
 
، و "نظاِم طبقاتی"این ِی گیرشریعتی به ما میگه که: شکل ●

ی حاکم و محکوم، از همان روزی که تقسیِم مردم به دو طبقه
، در آغاِز تاریخ، به وجود آمد، شروع شد، "مالکیِت خصوصی"

چنان ادامه داره، و و در طولِ این تاریخِ چند هزار ساله، هم
اگر مُنگول نباشیم، باید بدونیم که: تنها و تنها، با از میان 
رفتنِ مالکیتِ خصوصی، یعنی مالکیتی که، عاملِ استثماِر من 

بین میره، و فرصتِ رهایی و و توئه، این نظامِ طبقاتی، از 
 آزادی فراهم میشه.

 



 
، "حسینِ کردِ شبستری"های پس، بهتره که، به این داستان ●

مون در گوش ،از بهبودِ وضعِ جامعه و جهان ،که هر روز
 مونها خواب"الالیی"خونن، و به خوردمون میدن، تا با این می

ر، ر و تزویکنند، گوش نکنیم. و فریبِ این بلندگوهای زر و زو
اش رو، نخوریم. آخه چه از نوع داخلی، و چه از نوع خارجی

خیلی افت داره که، یک پیرِو شریعتی، که استادِ کشِف فریب 
ها بشه! و این ساختارِ و استحمار بود، اسیِر این ظاهرفریبی

ی نظامِ طبقاتی رو نبینه! پس این اِپ هولناک و پیچیده
ی رو برای چی تو سیستمِ شریعت "استحمارِ  _خودآگاهی "

ی فکرمون رو اشغال خودمون نصب کردیم، و حافظهیِ فکر
 کردیم. بهتره حداقل روزی یک بار روش کلیک کنیم!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 های شیریِن شریعتییکی از اون شیطنت ��
 
ی ی شریعتی، خیلی زیاد از واژهما برای شرحِ اندیشه ●
ِی اساساً، وجِه اصل کنیم، چرا که،استفاده می "استحمار"

ی ضدِ در دورانِ خودش، مبارزه ،شریعتییِ ی فکرپروژه
استحماری بود. پس بهتر است که، اول، تکلیفِ خودمان را، با 

 این واژه، روشن کنیم.
 
 "زر و زور و تزویر"آن روزی که شریعتی، این تثلیثِ شومِ  ●

 ترهر چه تمامیِ رو کشف کرد، و اون رو با دقت و زیبای
روزِ "تئوریزه کرد، که به نظر من، باید اون روز رو، به نامِ 

گذاری کرد، و جشن گرفت!، نام "زر و زور و تزویرِی جهان
اصطالح  ، که معادِل این سههم دیگه خواست سه اصطالحِ

 باشند، پیدا کنه.
 
وجود داشت، و برای زور  "استثمار"ی خب! برای زر، کلمه ●

ی مناسبی نبود. اما، برای تزویر، واژه، "استبداد"ی هم، واژه
هایی عربی، و از نظِر ی استثمار و استبداد، واژهاین دو کلمه

هستند، و شریعتی،  "استفعال"دستورِ زبانِ عربی، در باِب 
ای را، آهنگ بودن، کلمهناچار بود که، برای هماهنگی و خوش

ختانه، شبدر همین بابِ استفعال، پیدا کند. اما متاسفانه یا خو



، و شاید هم عمداً پیدا ای پیدا نشد، یا پیدا نکردچنین واژه
 نکرد!

 
در این زمان، شریعتی دست به یک شیطنتی زد. پیش خود  ●

کردنِ مردم است، و  "خر"گفت که: کارِ تزویر، فریب دادن و 
حاال که چنین لغتی در بابِ استفعال وجود ندارد، من باید لغتی 

را بدهد، و در باِب  مردم "خر کردنِ " را بسازم که، معنی
چون ازشمیدس، فعال هم باشد. در این حال بود که، همتاس

 فریاد برآورد که: یافتم! یافتم!ناگهان 
 
را! که در  "مارحِ" یواژهرا یافته بود؟  ایواژه خب! چه ●

ی کار هم که بسیار است. بقیه "خر"و  "االغ"عربی، به معنای 
 ارهغِ بیچزم بود که، با هر کلکی که شده، االساده بود. تنها ال

فعال بکشاند! االغ را هم که همه خوب ترا به بابِ اس
خوب او را یِ خورشناسیم، و میزانِ خریت و االغیت و فریبمی
، در چشم به هم زدنی، که دانیم، در نتیجه، شریعتی او رامی

ی ه، و واژردبه بابِ استفعال بُ عمراً االغ حتی حس کرده باشد!،
 یی وجود، نه ببخشید، پا به عرصهپا به عرصه ،"استحمار"

 !سانی و علوِم اجتماعی و علومِ مذهبی گذاشتنعلومِ ا
 
ی، شریعتِی در این رابطه، قابِل ذکر است که، سیستمِ فکر ●

مقدمه، و همین  تر از آن است که، بدونِتر و دقیقپیچیده
را کشف و  "حمار"ی هبخواهی، این واژطور اتفاقی و دل



انتخاب کرده باشد، و بعد آن بیچاره را به بابِ استفعال برده 
ی با توجه به آن آیه ،باشد! و من بر این باورم که، شریعتی

تشبیه  "حمار"را، به  "علمای بی عمل"که  ،قرآن معروفِ 
بر آنان بار شده است، و به فریب و خر  هاییکند، که کتابمی

را انتخاب کرد، تا  "حمار"ی ند، واژهامشغولهم مردم  کردنِ 
، های عمیقی داشته باشدهم، ریشه "واقعیت"این واژه، در 

 ی ذهنِ خودِ شریعتی باشد.و نه این که تنها ساخته
 
 این هم اعترافِ خودِ شریعتی به این شیطنتِ شیرین: ●
 
 

 فاکت از شریعتی : ��
 

 ی استحمارخلقِ واژه ★
 
از لحاظِ دستورِ زبانِ عربی، غلط است. چون  ... استحمار،" ●

االغ، تا حاال، هیچگاه، به باِب استفعال نرفته است!! ولی ما 
ها ما را رسد! این همه االغاش! زورمان به االغ که میبریممی

 هابه این طرف و آن طرف بردند، بگذار! یک مرتبه هم، ما االغ
 "را ببریم!...
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 ی حاکم، چند چهره و چند الیهطبقه 

 
پیش از این گفتم که، از نظِر شریعتی، و در یک نگاِه کلی،  ●

ی محکوم. حاال وقتِ آن ی حاکم داریم، و یک طبقهما یک طبقه
ی حاکم، از چه نیروهایی رسیده است که، ببینیم این طبقه

رچه و یک چهره و یک الیه پاشکل گرفته است. یک نیروی یک
های گوناگونی شکل گرفته ها و الیهاست، یا از نیروها و چهره

ی واحد، به اِعمال است، که در نهایتِ امر، در یک پیکره
 پردازد.ی خود، میحاکمیِت بر جامعه، در راستای منافِع طبقه

 
ی حاکم، خود، از سه طبقه، یا سه از نظِر شریعتی، طبقه ●

 یاست: طبقه تشکیل شدهسه الیه، یا سه چهره، بخش، یا 
روحانی. یکی، قدرتِ سیاسی  یطبقه و زرمند، یطبقه زورمند،

)زور(، یکی، قدرتِ اقتصادی )زر(، و یکی هم، قدرتِ فرهنگی 
مذهبی )تزویر( را در کنترلِ خویش گرفته است، که در یک  _
 _دی استبدا"یِ ی طبقات، ساختارِ یک پارچه"اتحادِ شوم"

کنند، تا را، بر جامعه، تحمیل می "استحماری _استثماری 
ی سیاسی و اقتصادی و منافِع برتِر خود را، در سه عرصه

شان هم، حکومِت فرهنگی، تثبیت و حفظ کنند. و هدِف نهایی
 مردم! "برای"مردم است، و نه  "بر"
 
 



 
و در ها، جامعهیِ سه چهره را، در تمامیِ این نظاِم طبقات ،ما ●

، به بعد پیدایشِ مالکیتِ خصوصی زمانِ  طولِ تاریخ، از
 "فرعون، قارون، بلعمِ باعورا"بینیم. در قرآن، تثلیثِ شومِ می

ِم لعَ بَ"، نمادِ زر، و "قارون"، نمادِ زور، و "فرعون"را داریم، که 
شاه، فئودال، "های قدیم، است. در کشور، نمادِ تزویر "باعورا

، در "، دهگان، موبدخسرو"های ایرانی، ، در نظام"روحانی
، و حتی در روستاها، "خلیفه، شریف، فقیه"های اسالمی، نظام

گانه را شکل ی حاکِم سه!، این طبقه"خان، مال، ژاندارم"
ی امروِز خودمان بگذریم که، خود به دادند. از جامعهمی

 اند!"شیخ_حاجی_شاه"تنهایی، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 : فاکت از شریعتی ��

 
 حاکم یطبقه یالیه سه ★
 
 سه از، بودند عبارت حاکم، مندِقدرت طبقاتِ خ،یتار در... " ●
 زورمند، یطبقه: ساختندمی را حاکم یطبقه کی که، ایهیال

 هم و اسی،یس قدرتِ  هم که روحانی، یطبقه و زرمند، یطبقه
 خود دست در را، خلقیِ مانیا قدرتِ هم و اقتصادی، قدرتِ
 حال، هر به مخالف، چه و بودند، سازهم هم با چه و ند،داشت

 بوده خلق "بر" حکومتِ سرِ  بر ها،آن سازشِ عدمِ ای سازش
 "...خلق "برای" نه و است،

 
 *8۰1 ص/  آدم وارث حسین/  8۶ آثار مجموعه ��
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 زر و زور و تزویرِی گیرشکل 

 
 تثلیثِ شومِ اکنون وقتِ آن رسیده است که ببینیم، این  ●

زر و زور و تزویر، چگونه در تاریخ شکل گرفت. آیا، از همان 
ی آغازِ پیدایشِ مالکیت، زر و زور و تزویر، یعنی این سه چهره

های انسانی، با هم پدید آمدند، ی حاکمِ بر تاریخ و جامعهطبقه
ی حاکم، سه چهره داشت، یا این یعنی، آیا از همان ابتدا، طبقه

ی بوده است، و این سه چهره، در یک پروسهکه، چنین ن
 اند!تاریخی، و بر اثِر ضرورت، پدید آمده

 
 متفکرانِ  و مارکس، نظرِ برخالفِ شریعتی، دکتر ●

 بوده "زر" عاملِ این ابتدا، در معتقدند، که مارکسیست،
 است باور این بر است، آورده پدید را ،"زور" عاملِ  که است

 مالکیتِ  پیدایشِ علتِ  که، است هبود "زور" عاملِ این که،
 نظامِ  ایجادِ عاملِ هم، بَعد و است، شده ،"زر" یعنی خصوصی،

 وممحک یطبقه و حاکم یطبقهیِ گیرشکل نهایت، در و طبقاتی،
 .است شده

 
از یِ های اولیه، پس از خروجِ اجباراز نظِر شریعتی، انسان ●

عصِر ها، و ورودِ به ها، و ساکن شدنِ در دشتجنگل
های زمین "محدودیتِ "کشاورزی، و تولیِد گندم، با توجه به 

تنِد پیِچ "ی یک نیروی کار، در آستانهِی کشاورزی، و زیاد



، و زورمنداِن قبایل، که ندی بسیار حیاتی قرار گرفت"تاریخی
خود را، یِ ، قدرتِ برترِ جسمی، و قدرتِ برتِر جنگ"دیروز"تا 

، با توجه "امروز"ر داده بودند، ی خویش قرادر اختیارِ قبیله
به محدودیِت زمیِن کشاورزی، که دیگر قادر به تامیِن یک 

بازو، و آن  "زورِ"راحت و آسان برای همه نبود، آن یِ زندگ
به کار  ،خویشیِ فردرا، در جهِت منافِع  خودِی قدرِت جنگاور

 و خیز،های بزرگ و حاصل، و با تسخیِر اکثریِت زمینندگرفت
کشاندنِ دیگران، پیدایشِ مالکیت، و پیدایشِ نظاِم یِ ردگبه ب

های . و در فرهنِگ لغاتِ بشری، واژهندرقم زد ،داری رابرده
 محکوم، دارا و برده، حاکمو  ارباب مالک، نوینی چون: مالکیت،

هم در ،اولیهیِ ی توحیدثبت شد، و جامعه ،ندار، و... و
 و به تعبیرِ زیبا ریخت، ، و آن ساختارِ واحدِ اولیه، فروشکست

 "شقه"اولیه، از میان دو یِ ی برابرو دردآورِ شریعتی، جامعه
آور و چه آغازِ شرمو با کماِل تاسف، شد، و تاریخ آغاز شد! 

 ننگینی!
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 فاکت از شریعتی : ��

 
 زور، عامِل پیدایشِ تثلیِث شوم ★
 
 او و امداری،د عصرِ  ینماینده را )هابیل را(، ... من، این" ●

 تاریخ، و دانم،می کشاورزی عصرِ ینماینده را )قابیل را(،
 شکار و صید عصرِ  یعنی دامداری، یدوره در که، است حاکی

 ،طبیعت ،(است تولیدی نظامِ این مَظهرِ  قصه، این در شتر که)
 و ،(رودخانه و بیابان و دریا و جنگل) است بوده تولید منبعِ

 و چنگ تر،بیش هم، تولید ابزارِ و ه،قبیل یهمه دسترسِ  در
 توانستهمی هر کسی که، ایساده وسایلِ  احیاناً، و بوده، بازو

 .بسازد خود و باشد، داشته اختیار در
 
 ،...(و زمین و آب) تولید منابعِ  بر ،فردی و انحصاری مالکیتِ ●
 همه چیز، و نداشته، وجود ،...(و گاوآهن و گاو) تولید ابزارِ  یا

 یزاده) برادری روحِ و بوده، همه کس اختیارِ در رانه،براب
 حُرمتِ  و اجتماعی سُنتِ  و جمعی روحِ  تقدیسِ  و ،(برابری
 و مطلق اطاعتِ  و اخالقی، تکلیفِ برابرِ در تمکین و پدری،
 خلوصِ  و صفا و جمعی،دستهیِ زندگ حدودِ از ناپذیرخدشه
 و بتمح و جوییصلح یروحیه و مذهبی، وجدانِ فطری،

 و است، نظام این در انسانِی اخالق خصایصِ از ،...و گذشت
 .است انسانی چنین ینماینده هابیل،



 
 و آنگاه، پیدایِش کشاورزی... ●
 
 تیپِ  و جامعه و زندگی کشاورزی، به انسان آشناییِ با ●

 یعقیده به که شود،می عمیق انقالبِ  یک خوشِدست انسان،
 "نو انسانِ" که، انقالبی است، "ریختا انقالبِ ترینبزرگ" من،

 تبعیض و تمدن عصرِ  و را، بد و توانا انسانِ آورده، پدید را
 .را
 
 کرد، "محدود" طبیعت، در را، تولید منابعِ کشاورزی، نظامِ ●
 و! "پیچیده" را، تولید روابطِ  و ،"پیشرفته" را، تولید ابزارِ و

 توانستنمی _ دریا و جنگل برخالفِ _ کشاورزی زمینِ چون
 رد نیاز، این بار، نخستین برای باشد، همه اختیارِ  در آزادانه

 خود، به را، طبیعت از چیزی که، آمد پدید بشرِی زندگ
: سازد "محروم" آن، از را، دیگران و دهد، "اختصاص"

 !فردی مالکیتِ
 
 نداشت. وجود "فرد" انسانی، یجامعه در این، از پیش ●

 برادرانِ  ،همه که یکپارچه، یجامعه. بود فرد یک خود، قبیله،
 ایقطعه که، روزی اولین. شد بودند، تقسیم خانواده یک

 داشت مُشاع مالکیتی و بود، همه آنِ از که _ طبیعت در زمین
 هیچ هنوز شدند، حقبی همه، دیگران، و شد، فرد یک حقِ _

 اتنه نداشت، وجود... و وراثت و دین و قانون نامِ به ایضابطه



 مالکیتِ نظامِ در که قبیله، زورمندانِ زورِ. بود "زور" ضابطه()
 تر،شبییِ اجتماع حیثیتِ  کسبِ  عاملِ و بود، قبیلهیِ حام مُشاع،

 ،اکنون قبیله، سودِ به دو، هر و تر،بیش شکاری و صید یا و
 انحصاری، هایبرخورداری یضابطه و ،"حق" تعیینِ منشاءِ تنها

 .بود شده ،فردی لکیتِما کسبِ عاملِ  اولین و
 
 مالکیت،: گویدمی که را، مارکس ینظریه این است که، ●

 تاریخ، از حساسِ  یلحظه این در است، قدرت کسبِ  عاملِ 
 در ،که بدین معنی باشد، درست تا ،کرد معکوس درست باید،
 و قدرت داد، اختصاص فرد به را مالکیت که عاملی کار، آغازِ

 فردی، مالکیتِ  و آورد، پدید فردی مالکیتِ زور،. بود "زور"
 مشروع و طبیعی و قانونی و بخشید، ِسالح و دوام را، زور

 .ساخت
 
. کرد شَقّه دو ،میان از را، واحد یجامعه خصوصی، مالکیتِ ●

 هیچ کس فردی، تَملکِ و گرفت قرار تصاحب بر اصل وقتی
 ارد،د احتیاج واقعاً که، ایاندازه به و کند، پارسایی ،که نیست
 باید وی خودِ را، احتیاج این یاندازه وانگهی،. وَرزَد قناعت
 یگرد که، کندمی َبس هنگامی هر کسی، اینجا، در !نماید تعیین

 !"نخواهد" دیگر ،این که نه ،"نتواند"
 
 هر که، بود _ جمعی مالکیتِ یا _ هابیلی پیشینِ نظامِ در ●

. تداش نیاز که رفت،می پیش آنجا تا شکار، و صید در کسی،



 کار،. بود همه اختیارِ در همیشه، مند،سخاوت و آزاد طبیعتِ
 تریبیش لیاقتِ هر که، و بود، احتیاج رفعِ برای ایوسیله فقط

 اکنون آنان، اما، آَورْد،می دست به تربیش داشت، تولید در
 اند،هرفت کنار ،(دریا و جنگل) طبیعت برکتِ پُر و باز یسفره از
 ،(زراعت و زمین) صنعت یفقیرانه و حقیر یرهسف بر و

 هم جانِ به طلبی،افزون و آز و حِرص با و اند،کرده ازدحام
 .اندافتاده

 
 و هاعقاب ،"اجتماعییِ زندگ جدیدِ یرابطه" این در ●

 ضعیف پرندگانِ  یهمه ،(هاکالغ قابیل، یقصه در) الشخورها
 چونهم که ای،معهجا. اندرانده و شکسته، َپر و بال را،

 در هم، آوازِ هم و آهنگهم مهاجر، پرندگانِ  از ایدسته
 حرکت در دریاها، ساحلِ و رودها یکرانه و صحراها یسینه

 و خصوصی مالکیتِ ُمردارِ  این سرِ  بر اکنون، بودند،
 دکِشَ  هَمی را، َمر آن این،" توزانه،کینه و وحشی انحصارطلبی،

 !"مِنقار زَنَد هَمی را، این مَر آن، و _ مِخلَب
 
 و صلح و آزادی از سرشارِی بشر یخانواده این باالخره، و ●

: ودشمی تبدیل مُتضاد، و مُتخاصم قطبِ  دو به نشاط، و فراغت
 و دارد، زمین کارش، نیروی و نیازش، از بیش که، اقلیتی

 ه،ک اکثریتی و است، محتاج دیگران، کارِ نیروی به کار، برای
 ،ابزار و ندارد زمین اما، کار، بازوی و دارد، رسنگیگ برعکس،

 و است روشن اشسرنوشت جدید،یِ اجتماع یرابطه در این



 جز ای،طبقه آن، در که، ایاجتماعی نظامِ ! بردگی: حتمی
 شرافت، نه آبرو، نه آب، نه زمین، نه ندارد، هیچ ،"خودش"

 ر،هن نه علم، نه فکر، نه عزت، نه اخالق، نه تَبار، نه تُخمه، نه
 نه تربیت، نه ،معنا نه روح، نه حقیقت، نه حق، نه ارزش، نه

 !...دنیا نه و دین،
 
 و باغ از که ایمیوه و ُگل و اند،زمین محصولِ همه ها،این ●

 که، ایطبقه انحصارِ در الجَرَم، و آیند،می دست به مزرعه
 ایهطبق است، معنوی و مادی محصوالتِ تولیدِ منابعِ این مالکِ

 نآ یسرمایه و امکانات و فرصت کند،نمی پَست کارِ  چون که،
 و معنویات به پرداختنِ  و خود، تربیتِ  و تعلیم به که، دارد را

 .بپردازد هنر، و علم و ادب
 
 زندگی یک روحِ پیشین، و دستیک یجامعه در که دو، آن ●

 و حیثیت یک و عاطفه، یک روح، یک با دو، هر کردند،می
 به هم، کنارِ  در خالی، هایدست با دو، هر و قبیله!: افتشر

 هوای مثلِ طبیعت، ثروتِو  دریا، به و رفتندمی جنگل
 چونهم و _ زدندمی دَم هم با آن در که _ شانمحیطِ
 ندنشستمی تماشا به هم با که _ شانسرزمینِ اندازهایچشم

 دو شان، وقبیله اختیارِ در و بود، هر دِوشان اختیارِ در _
 یک فرزندانِ دو، هر ،"برادر" دو طبیعتاً، و بودند، "برابر"

 مُردارِ  سرِ  بر برادر، دو این اکنون، خاک، یک از آدم، و آدم،
 هم، روی در روی و اند،شده دور هم کنارِ  از مالکیت،



 ،است خصومت کند،می حکومت شانمیانِ آنچه و اند،ایستاده
 !جان پای تا
 
ِی ربانق برابری، و است، شده بندگی بندِ شاوندی،خوی پیوندِ ●

 و فریب یوسیله مذهب، و برادرکُشی، برادری، و تبعیض،
 عاطفه، و آشتی و انسانی روحِ و! هیچ وگرنه منفعت، کسبِ

 انحصارجویی و طلبیافزون و پرستیمال و رقابت و کینه روحِ
 کشیآدم و ِقساوت و خودپرستی و ستمکاری و زور و خُدعه و
 و سازیفضیلت و فروشیبرتری و جوییسلطه و تجاوزکاری و

همه  و همه چیز کردنِ پایمال و کُشیضعیف و مردم تحقیرِ 
 حتی، و پدر، یشکنجه برادر، قتلِ  شخصی، نفعِ  راهِ  در کس

 "...خدا فریبِ
 
 *۴۰/ ص  8شناسی / اسالم 8۲مجموعه آثار  ��
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ی همفکرانهیک توصیه ��
 
اکنون، پس از خواندِن متِن شریعتی، بهتره که، عجله  ●

ی بقهطِی گیری متِن او، این شکلتکه تکهیِ نکنیم، و با بررس
حاکم رو، دقیق، و با جزئیات، بررسی کنیم. من خودم آدمِ 
عجولی هستم، و موقعِ کتاب خوندن، از فرطِ عشقِ به آگاهی، 

کتاب، به کتاِب ی بعد!، و از وسطای خوام برم صفحههی می
بعدی! و این خصلتِ شیطانی، چون شنیدم که میگن: عجله کاِر 
شیطونه!، هر چند که باعِث افزایِش حجِم مطالعه میشه، اما، 

گیره، و سبب میشه که، بسیاری از دقت رو از آدم می
 جزئیات، و عمقِ مطلب، از دسِت آدم در بره.

 
شریعتی رو، خوب امروز، بعد از این که، با هم، این متنِ  ●

ی درست یعنی چی! یعنی فهمیم که، مطالعهبررسی کردیم، می
همون کاری که من کمتر تونستم انجام بدم! و همیشه، ده تا 

 هایخوانده، روی میزم بود، درست مثلِ این پروژهکتابِ نیمه
ا ی مزدهای که روی میزِ کاِر رئیِس جمهورِ کشوِر فلککارهنیمه

خود نبود که از قدیم خوره! خب! بیخاک میمونده، و داره 
ی خودشون مردم همیشه پیرِو حاکماِن جامعه"گفتند: می

کنند )الناسُ علی دیِن ها عمل میهستند، و مثِل اون
 گفتند!. درست هم می"ملوکهم(

 



 
، همان طور که کشورم به جایی خب! به همین دلیل هم ●

جایی نرسیدم و  نرسید، و هیچی نشد، من هم، هیچ وقت به
های اینترنتی، و جدیدًا هیچی نشدم، و توی این گروه

نم، کتلگرامی، سرگردونم. و معلوم نیست که دارم چه کار می
کنم به خوندِن گیری، دارم شروع میو تازه، سرِ پیری و معرکه

متنِ شریعتی!!، اون هم برای این که بتونم شما یِ دقیق و علم
ریعتی آشنا کنم، و اگر این پروژه رو نوجواناِن عزیز رو با ش

آغاز نکرده بودم، باز هر روز یک کتاب دستم بود! و فریادِ 
های رو میز رو چه کار کنم؟ این کتاب"همسرم به آسمان که: 

تعدادشون ِی سیزده تا شده! حداقل یه فکری برای نحس
البته تقصیرِ من هم نیست! خب! ترِک عادت موجِب  "بکن!

گه اون همه فریاد، که پوران خانم عزیز، بر سِر مرضه دیگه! م
دکتر کشید، تاثیری داشت، که حاال، فریادهای همسرِ من به 

ها خونجایی برسه. از قدیم گفتند: گوش اگر گوشِ این کتاب
ی مادران و همسران، آنچه البته به جایی و، ناله اگر، ناله

 !نرسد فریاد است
 
اون قرار این که، عجله  پس! یک قرار با هم بذاریم. و ●

نویسم رو خوب هایی که من مینکنیم، و نکنید! هم متن
ای "حفهت"بخونید، دقیق و کلمه به کلمه، البته نه برای این که 

های ، بلکه برای عادتِ خودتان گفتم، و هم اون متندباشن
طوالنی از خودِ دکتِر عزیزمون رو. ما باید رفته رفته یاد 



ها باید متنِ شریعتی رو، دقیق و کلمه به کلمه بگیریم که، نه تن
های تر، اون نوشتهو چندباره بخونیم، بلکه، از اون هم مهم

های او رو هم بخونیم. اون پنهانِ در بینِ سطورِ کتاب
هایی که، به خاطرِ رعایتِ شرایطِ زمانه، شرایطِ حرف

ِی تر، شرایطِ ارتجاعی و آخوندیسماستبدادی، و از اون مهم
. نداهحاکم، در بین سطورِ متنِ کتاب و کلماِت او، پنهان شد
 پس، با نگاهی نو، به چگونه خواندِن متن، شروع کنیم!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 !تاریخ انقالبِ ترینبزرگ 

 
زیسته است، و در آغاز، در جنگل می بشر،از نظرِ شریعتی،  ●

از  بوده است. و پس از آن، "عصِر صید و شکار"عصِر او، 
شده است. در  "عصرِ کشاورزی"ها خارج شده، و واردِ جنگل

نی ، یعبود "طبیعت"بشر،  "منبعِ تولیدِ"عصِر صید و شکار، 
 بوده است، و "نامحدود"جنگل و دریا و بیابان و رودخانه، که 

 تر،بیش هم، "تولید ابزارِ " قبیله، و یهمه دسترسِ در
 کسی هر که، ایساده یلِوسا احیاناً، و بوده، "بازو" و "چنگ"

ِر اما، در عص .بسازد خود و باشد، داشته اختیار در توانستهمی
، و بود "زمین"و  "آب"بشر،  "منبِع تولیدِ"کشاورزی، 

 ابزارِ"، و در اختیار و انحصار و مالکیِت اربابان. و "محدود"
 و انحصاری ، که در مالکیتِ...و "گاوآهن" و "گاو" هم، "تولید

 ی زورمندان بوده است.بقهطِی فرد
 
 منابعِ  برِی فرد و انحصاری در عصِر صید و شکار، مالکیتِ  ●

 و تولید، یعنی گاو ابزارِ یا بر ،...و زمین و تولید، یعنی آب
 اختیارِ در برابرانه، چیز، همه و نداشته، وجود ،...و گاوآهن

 در را، تولید منابعِ کشاورزی، بوده است. اما، نظامِ کس همه
 طِ رواب و ،"پیشرفته" را، تولید ابزارِ و کرد، "محدود" طبیعت،

 جنگل برخالفِ  _ کشاورزی زمینِ  چون و !"پیچیده" را، تولید
 اختیارِ  در آزادانه توانست، و به دلیِل کمبود، نمی_ دریا و



 دیدپ بشر،یِ زندگ در نیاز، این بار، نخستین برای باشد، همه
 و دهد، "اختصاص" خود، هب را، طبیعت از چیزی که، آمد

 سازد. چه نیازی؟ نیاِز به مالکیتِ  "محروم" آن، از را، دیگران
 فردی! مالکیتِ خصوصی!

 
 رِ های اولیه، بر اثپس، دریافتیم که، بعد از آن که، انسان ●

ها را ترک کرده، و به ضرورتِ زیستی، و از روی اجبار، جنگل
ها کوچ کردند، و نهها و اطراِف رودخای کوهها و دامنهدشت

برای بقای خویش، به تولیِد کشاورزی دست زدند، با 
نیروی کارِ خواهاِن یِ های زراعی، و فراوانمحدودیِت زمین

زمین، روبرو شدند، و در این شرایط، برای اولین بار در تاریخ، 
ها به خود افتادند، و افرادی به فکِر اختصاِص این زمین

و مرِگ  ،مالکیتِ خصوصی ،فردی، یعنی مالکیتِ "اختصاص"
 مالکیتِ اجتماعی. ،مالکیتِ جمعی

 
ی این موضوع در اندیشهِی ترین بخشِ بررسبا اهمیت ●

، و "عصِر صید و شکار"شریعتی، آن است که، خروِج بشر از 
، از چنان اهمیتی در ساختاِر "یزعصرِ کشاور"وروِد او به 

غییر و تحول را، وی برخوردار است که، شریعتی، این تیِ فکر
ی نامیده است! انقالبی که، ثمره "تاریخ انقالبِ  ترینبزرگ"

و او بر این  .شومِ آن، مالکیِت فردی و خصوصی بوده است
 عهجام و زندگی کشاورزی، به انسانیِ آشنای باور است که: با

 شده است. عمیق انقالبِ  یک خوشِ دست انسان، تیپِ  و



عنای به م "نو"البته،  آورد، پدید ار یی"نو انسانِ" که، انقالبی
 تبعیض و تمدن عصرِ  و را، بد و توانا بدِ کلمه، یعنی: انسانِ

ترین ایی این نگاه، یکی از پایهجانبهو درکِ دقیق و همه .را
 یِی مرکزاصوِل شناخِت مکتِب شریعتی است، چرا که، هسته

ل تحوی وی، از این "بینشِ اجتماعی"، و نیز، "بینشِ تاریخی"
و انقالبِ بزرِگ تاریخی، نشات گرفته، و ساخته و پرداخته 

 شده است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 نظاِم هابیلی 

 
در بینِ روشنفکراِن ایرانی، شریعتی، یکی از نادر  ●

شناساِن ایرانی است که، به خوبی، به ارزِش اسطوره
پی برده است. یکی از  ،های تاریخیها، در فهمِ پدیدهاسطوره

داستاِن ِی های بسیار با ارزِش شریعتی، بازخوانازخوانیب
خلقتِ انسان، و در ادامه، داستانِ معروفِ هابیل و قابیل 

ک، شاو باشیم و چه نباشیم، بییِ است، که چه موافقِ بازخوان
او از این اسطوره، یکی از شاهکارهای ِی بازخوان

زخوانی، ی این باشناسی در ایران است. که در ادامهاسطوره
، به "سازمانِ آرمان مستضعفین"محمدباقر برزویی، رهبرِ 

این یِ بخشزیبایی و دقتِ فراوانی، به گسترش و عمق
آزانگیِز شریعتی پرداخته است، که در کتابِ کوچک ِی بازخوان

 ، به چاپ رسیده است."مانیفسِت اسالمی"ِی و بسیار خواندن
 
ی داستاِن اسطوره اش، ازشریعتی و پیروانیِ در بازخوان ●

و داستانِ هابیل و قابیل، عصرِ صید و شکار،  ،خلقتِ انسان
نّت، مترادفِ همان ی جَاست، که کلمه "ّنتجَ"در یِ همان زندگ

است، یعنی مکانی مملو و پوشیده از درخت. و  "جنگل"
 _، و نظامِ اقتصادی "دوراِن هابیلی"شریعتی، این دوران را، 

نامیده است. نظامی  "نظامِ هابیلی"را،  حاکمِ بر آنیِ اجتماع
 "جماعتِ "، و "اجتماع"، "وحدت"که، بشر، در آن نظام، در یک 



ی آن، خودآگانهیِ ی ناخودآگاه، و نه به تعبیِر تکاملاولیه
 برده است.، به سر می"جامعه"
 
ای بی طبقه، با مالکیتِ جمعی و اجتماعی، بی "اجتماع"آری!  ●

های ، و فارغ از هر نوع امتیازطلبیحضورِ مالکیتِ خصوصی
، "برادری" روحِ فردی و گروهی. اجتماع یا جماعتی، سرشارِ از

 سُنتِ  و جمعی روحِ تقدیسِ  و است، "برابری" یکه زاده
 و اخالقی، تکلیفِ  برابرِ در تمکین و پدری، حُرمتِ و اجتماعی

 و جمعی،دستهیِ زندگ حدودِ از ناپذیرِخدشه و مطلق اطاعتِ
 و جوییصلح یروحیه و مذهبی، و وجدانِ فطری خلوصِ  و صفا

 چنین در بشر،یِ اخالق خصایصِ  که از ،...و گذشت و محبت
 .است انسانی چنین ینماینده هابیل، و است، نظامی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 نظاِم قابیلی 

 
اش از داستانِ خلفِت آدم، شریعتی و پیروانِی در بازخوان ●

ایبل، عصرِ کشاورزی، همان دورانِ پس و داستانِ هابیل و ق
پس از جنت. شریعتی، این یِ از هبوط است، دورانِ کویر

حاکِم یِ اجتماع _، و نظامِ اقتصادی "دوراِن قابیلی"دوران را، 
نامیده است. نظامی که، بشر، در آن  "نظاِم قابیلی"بر آن را، 

، و "اجتماع"، "وحدت"آن یِ نظام، با شکسته شدنِ تدریج
ی سراسرِ "جامعه"ی ناخودآگاه، و ورودِ به یک اولیه "ماعتِ ج"

خودآگاه، به دورانی سراسر رنج تضاد و تقرقه و رقابتِ نیمه
 ظاهرًا همیشگی!، پای نهاد.ِی و اضطراب و پریشان

 
اولیه، که در یِ هم شکستنِ آن نظامِ برابری و برادربا در ●

ی جدیِد دوره ی درشدههای به بردگی کشیدهذهنِ آن انسان
، "دورانِ طالیی"عصرِ کشاورزی، و پس از آن، هم چون یک 

برخورداری و "ها مانده است، دیگر، آن دورانِ در خاطره
ی فطری، در آن هر چند ناخودآگاهانه "آرامش و آسایشِ 

جنتی، و آن نظامِ هابیلی، رخت بربست. بای بای!! و یِ زندگ
، در یک "پریشانیمحرومیت و اضطراب و "دورانِ سراسر 

پس از هبوطی، یعنی کویری، با یک نظامِ قابیلی، یِ زندگ
 پدیدار گشت. وای وای!!

 



 
شریعتی، از داستاِن هابیل و قابیل، یِ در این بازخوان ●

برادرش قابیل، در حقیقت، تنها  ی قتلِ هابیل توسطِواقعه
 ی تاریخی. براییک بیانِ سمبلیک است، برای شرحِ یک واقعه

اولیه )نظامِ هابیلی(، به دسِت یِ نظامِ برابریِ ح و بیانِ نابودشر
نظامِ حاکمیتِ سراسر تبعیضِ ثانویه )نظامِ قابیلی(. مرِگ 
مالکیتِ جمعی و اجتماعی، و تولدِ مالکیتِ فردی و خصوصی. 

، که مرِگ "برادر"قابیل، نه مرِگ  آری! قتِل هابیل به دستِ 
تبعیض. و از یِ حضورِ همیشگبود، و زنده ماندن و  "برابری"

ی تاریخ، تعریِف تاریخ، عبارت است از: آن روز، تا همیشه
صفتان. و صفتان و قابیلهابیلِی ی جنِگ همیشگصحنه

در  یرسالِت هر انساِن خودآگاِه مسئولی، حضوِر هماره
امان. نبردی به درازای تاریِخ های گوناگوِن این نبرِد بیعرصه

 رهایی!انسانی، تا روزِ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 قتلِ قابیل توسطِ شریعتی ��
 
بحثِ هابیل و قابیل، بحِث مستقلی است که، باید در  ●

فرصتی دیگر، به آن بپردازیم، اما، قبل از پایانِ این بخش، و 
ی بحثِ آن تثلیثِ شوم ِ زر و زور و تزویر، بهتر است به ادامه
 ر هم مشهورای از قتِل قابیل توسطِ شریعتی، که بسیاخاطره

 ای بکنم!است، اشاره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 فاکت از شریعتی : ��

 
 زندان دورانِ  از ایخاطره ★
 
 هایگروه و احزاب یدرباره تحقیق عطارپور، مسئولِ... " ●

 من با و من، پیشِ  سلول در آمدمی گاهی ساواک، در مسلمان
 من از چیزی بود نتوانسته مدت، این طولِ  در. کردمی صحبت

تیمسار رضا ) زندان رئیسِ  دیدم من روز یک. بیاورد در
 چیزی یا نان آنان وقتی. من سلولِ آمد سرزده( پورزندی

 از یکی. نبود ایسفره و دادند،می همین طوری دادند،می
 انِ به عنو آن از من که بود، داده من به نایلون ایتکه دوستان،

 افتاده سفره د،آم پورزندی وقتی. کردممی استفاده سفره
 قایم پتو زیرِ  و برداشتم، آن را سرعت به من. بود زمین

 .بگیرند من از هم را این و بدهد، گزارش برود مبادا تا کردم،
 
 سرِ  و نشست، من پیشِ دوستانه خیلی و آمد، پورزندی ●

 ماش نگفتید باالخره دکتر!: پرسید من از و کرد، باز را صحبت
 اند؟گرفته چه برای را
 
 .امگفته قبالً من:  گفتم. خواهدمی چی فهمیدم من ●
 
 .اینگفته گویندمی که مامورین! نه: گفت  پورزندی ●



 
 .گویممی شما به حاال خوب:  گفتم ●
 
 اند؟گرفته را شما چه برای که: پرسید هیجان با ●
 
 .قتل برای:  گفتم ●
 
 قتل؟ برای عجب!:  گفت ●
 
 .بله:  گفتم ●
 
 کی؟ لِ قت:  گفت ●
 
 .قابیل:  گفتم ●
 
 من سرعت این به چرا که، کرد تعجب حسابی! عجب:  گفت ●

 چی؟ با پرسید. کنممی اعتراف دارم
 
 .اسلحه با:  گفتم ●
 
 داشت؟ مارکی چه اتاسلحه:  گفت ●
 
 !بیک:  گفتم ●



 
 ساواک، عضو عطارپور، بعد روز دو. رفت من نزدِ  از فوراً  ●

 به کارت: گفت من به. خنددیم دیدم. رفتم. خواست مرا
 اندازی؟می دست را ما رئیسِ که رسیده اینجا

 
 بوده؟ چی جریان چرا؟:  گفتم ●
 
! هاعرضهبی: گفت و ما، پیشِ  آمد پورزندی تیمسار:  گفت ●

 ام. بگیرید اعتراف شریعتی دکتر از نتوانستید چرا شما
 .ها استحرف این و سخنرانی اشمساله. گویدنمی: گفتیم

 آمد. گیرممی اعتراف او از و روممی من. نخیر: گفت تیمسار
 تمگف! دیدید: گفت و ما، پیشِ  برگشت سپس و شما، پیشِ
 دقیقه، چند عرضِ در رفتم، و من! هستید عرضهبی شما

 نم گویدمی. گرفتم اعتراف او از و کردم، تا باهاش دوستانه
. ودهب "بیک" هم اماسلحه و ام،کشته را قابیل نامِ به شخصی
 بگوئیم کردیم جرات نه ،ما: کرد تعریف من برای زادهحسین

 از توانسیممی نه و انداخته، اتدست و کرده، اتمسخره
 "...کنیم خودداری خنده

 
 کتاب طرحی از یک زندگی ��
 
 
 



 
 تاریخ مسیرِ  در ،"تند پیچِ" یک ��
 

 : شریعتی نظرِ  ��
 
 تحولِ " یک از قابیل، دستِ  به هابیل قتلِ  من، نظرِ  به... " ●

 از خصوص، به و تاریخ، مسیرِ در ،"تند پیچِ" یک و ،"بزرگ
 است داده روی انسان، سرگذشتِ  در که، ایحادثه ترینبزرگ

 و طبقاتی و علمی تفسیرِ  و توجیه عمیقاً، را، آن و دهد،می خبر
 ،اولیه کُمونِ دورانِ  یافتنِ پایان آن، و کند،می شناسیجامعه

 کلِ ش در انسان، نخستینِیِ برادر و برابری نظامِ شدنِ نابود و
 ،کشاورزی تولیدِ  ظهورِ  و ،(هابیل) است شکار و صیدیِ تولید

 و ،طبقاتی یجامعه اولین تشکیلِ  و خصوصی، مالکیتِ  ایجادِ  و
 آغازِ  و ایمانی،بی و پَرستیمال و استثمار و تبعیض نظامِ

 .(قابیل) برادرُکشی و بردگی و غارت و آز و رقابت و خصومت
 
 واقعیتِ  یک مانَد،می قابیل و میرد،می هابیل که، این و ●

 و زندگی و مذهب پس، آن از که، این و است، تاریخییِ عین
 است، قابیل دستِ  به مردم، سرنوشتِ و حکومت و اقتصاد

 یلهاب که، این و. است مترقی و انتقادی گرایواقع تحلیلِ  یک
 اندقابیل بازماندگانِ  همه، فعلی، هایانسان و رفت، رزندفبی

 و حکومت و جامعه قابیلی، نظامِ  در که، دهدمی نشان نیز،
 عمومیت قابیلی، رفتارِ  و گرایش و بینش و اخالق و مذهب



 رب حاکمِ اخالقِ و اندیشهیِ پریشان و زندگی،یِ ناهنجار و دارد،
 .است اینجا از عصری، و جامعه هر

 
 روی بر را "آدم بنی"یِ زندگ آغازِ روزِ نخستین که، این و ●

 َتصادم، و تضاد آغازِ با ،(خواهِرشان با دو این ازدواجِ ) زمین
 این دهد،می نشان توام "برادرکُشی" و جنگ باالخره، و

 و جامعه و زندگی اوالً، که، کندمی اثبات را علمی حقیقتِ
 ها،تآلیسایده برخالفِ اً،ثانی و است، مبارزه و تضاد بر تاریخ،
 انِ ایم نیروی بر که جنسیت، و است اقتصاد آن،یِ اساس عاملِ

 .شودمی چیره اخالق، و حق و برادری پیوندِ  و مذهبی،
 
 خواهری قابیل، که، بود این سرِ بر اولیه اختالفِ که، این و ●

 هداد ترجیح خودش، یسهمیه بر بود، شده هابیل نامزدِ که را،
 تعیین آدم نظرِ با که ،را اینامزدی تا کرد، پافشاری و بود،
 قربانی او و کردند، آدم نزدِ  شکایت و .زَنَد هم بر بود، شده

 برابرش در دیگری شد، قبول کدام هر از که کرد، پیشنهاد را
 پوسیده گندمِ و کرد، تقلب هم، اینجا قابیل،. کند تَمکین

 تخیان هم باز دارد، احتیاج هم وقتی که ببین را َپستی) آورد
 نشان را نظام این انسانِ تیپِ ،!خدا به هم آن کند،می
 هِرا در و کرد، تقلب هم باز نشد، قبول اشقربانی و ،(دهدمی

 این با که) را هابیل و نرفت، هم خدا حرفِ بارِ  زیر اش،هوس
 را، شترش بهترین خواست،نمی چیزی و نبود، شاکی که



 بود، آورده پیشکش مَعبودش، برای را، اشثروت عزیزترین
 .ُکشت نامردانه ،(بود شده قبول اشقربانی طبیعتاً  و
 
 یو. است تامل قابلِ مرگ، یلحظه در دو، این گفتگوی حتی ●

 لیم،تس و مهربانی و نرمی به هابیل، کند،می مرگ به تهدید که
 .کنمنمی دراز دست تو بر من اما: گویدمی

 
 و سادگی، همین به اش،نظام و جامعه با هابیلی، انسانِ  ●

 طلبِ انحصار قابیلِ  نظامِ و انسان پایمالِ مقاومتی، کمترینبی
 "...شد متجاوز
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 قابیلیان/  هابیلیان ��
 
 باهم، را، شریعتی متنِِی کلید هایبخش یمیبیا اکنون ●

 یاندک حال، عینِ  در و شود، مانذهن یملکه تا کنیم، بازخوانی
 یه،اولیِ برابر نظامِ آن نمادِ  هابیل،! آری. بیافزائیم آن بر نیز

 نظامِ نمادِ  که هابیل، خویش، خودخواهِ برادرِ  دستانِ  با
 انگرِنش قتل، این و. رسید قتل به است، تبعیض و نابرابری

 نیز و انسانی، یجامعه و انسان، ماهیتِ  در ،"بزرگ تحولِ" یک
 همان در ،"تند پیچِ" اولین حقیقت، در و ،"تند پیچِ" یک

 نظرِ  زا که، شوم یادآور باید و. بوده بشری تاریخِ مسیرِ  ابتدای
 رد پیچ ترینبزرگ هم، شاید و ،"تند پیچِ" دومینِ  شریعتی،

 دهبو جدید، دورانِ در ،"ماشین پیدایشِ" بشری، تاریخ مسیرِ
 .است

 
 اولین و شد، شهیدان یسرسلسله و! رفت لهابی! آری ●

 جریان در تاریخ، یهمیشه در که امان،بی نبردی دارِ پرچم
 رد ،هابیلی نظامِ و هابیلی، دورانِ هابیلی، انسانِ . است بوده
 یلی،قابیِ استثمار دورانِ  قابیلی،یِ غریز انسانِ  و شکست، هم

 که حالی در رفت، هابیل. شد حاکم قابیلی،یِ طبقات نظامِ  و
 .قابیل فرزندانِ  و ماند قابیل او، از پس و. نداشت فرزندی

 سرنوشتِ  و حکومت و اقتصاد و زندگی و مذهب پس، آن از و



 رایگواقع تحلیلِ  چه. است قابیلیان و قابیل دستِ  به مردم،
 !بخشیخودآگاهی و مترقی و انتقادی

 
 م،ایابیلق بازماندگانِ فرزندان و  همه، فعلی، هایانسان ما، ●
 مان،اکثریت طبیعی، طورِ به و ترکه، و تخم همان از و

 و تسلیمافرادی ! خویش ُکشِانسان پدرِ راهِ دهندگانِ ادامه
 و حیوانی ی"غریزه" بُعدِ  یارادهبی یسرسپرده و تابع

 _ انسانی های"ارزش" و "حقیقت" به کردهپشت. مانبشری
 بسترِ در زده سر شتِز های"واقعیت" قدرتِ مقهورِ و خدایی،

 دیرپای نظامِ این مداحانِ و حافظان و. قابیلی تاریخِ
 تحققِ  برای قابیلیان، دستِ ابزارِ و بازیچه و. کُشانسان
 از انسان استثمارِ  براساسِ  که! جالدمان پدرِ  هایآرمان
 .است استوار ،انسان

 
 کوچکی اقلیتِ  که، است داده گواهی تاریخ اما، میان این در ●
 فطرتِ  با و اند،آمده بار ناخلفی فرزندانِ قابیل، فرزندانِ از

 کلش قابیلیان، صفِ برابرِ در را، هابیلیان صفِ خویش،یِ هابیل
 نبردی یعرصه به را، بشری تاریخِ طولِ تمامِ و اند،داده

 راستای در و اخالق، و برابری و آزادی تحققِ برای امان،بی
 ،"بشری یجامعه"، و "جامعه" ،"خود"یِ خداگونگ و رهایی
 را، جاودانگی برای قابیلیان، و قابیل، ی"رویا" و ،ساخته مبدل

 نای یصحنه و اند،کرده دگرگون نیستی، و مرگ "کابوسِ " به



 و طبقاتی، اجتماعی، انسانی، هایعرصهیِ تمام به را، نبرد
 .اندکشانده وجودی،

 
 در و سرزمینی، هر در و روزی، هر در امان،بی نبردِ  این و ●

 !است جریان در ای،عرصه هر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 زر پیدایشِ  

 
 یک که امروز، برخالفِ  حاکم، یطبقه کشاورزی، عصرِ  آغازِ در ●

 نظامِ  یک است، تزویر و زور و زر شاملِ یِ بُعدسه نظامِ
 در طبقاتی، نظامِ این رهبرِ  کار، آغازِ  در. است بوده بُعدیتک

 است، "فرد" یک تنها جامعه، یماندهعقب و بتداییا مراحلِ
 قدرت اِعمالِ که ،"واحد" نیروی یک و ،"زورمند" فردِ  یک
 یک و کرده، ادغام خود، در را، مختلف نیروی سه هر و کند،می

 .است نمودار قابیل، صورتِ به و دارد، چهره
 
 و ،(زر) چاپیدن کار ،(زور) زدمی شالق آنکه حقیقت، در ●

 هایبرده و ،!داشت عهده به نیز را( تزویر) کردن یتترب
 "متمدن و رام و نجیب" را، "نامتمدن و وحشی و نانجیب"

 چند مدتی، از پس و داد،می انجام جا یک را کار سه و! کردمی
 رایب یکدیگر، با پیوند با رفته، رفته که، این تا .زورمند فردِ 
. ددادن تشکیل را "زورمند یطبقه" یک برترشان، منافعِ حفظِ

 کشاورزی، عصرِ  در طبقاتی نظامِ ِی گیرشکل آغازِ  در واقع، در
 زورمند یطبقه یک همین از تنها نیز، جامعه بر حاکمِ یطبقه
 .گرفتمی شکل

 
 
 



 
 فاکت از شریعتی : ��

 
 پیدایش زر ★

 
 و ابتدایی مراحلِ  در که قابیلی، قطبِ قطب، این... " ●

 که ،"واحد" نیروی یک و است، فرد کی جامعه، یماندهعقب
 خود در را، مختلف نیروی سه هر و کند،می قدرت اِعمالِ 
 است، نمودار قابیل صورتِ به و دارد، چهره یک و کرده، ادغام

 و فرهنگ، و تمدن و اجتماعی نظامِ تکاملِ و تحول مسیرِ در
 پیدا بُعد سه طبقاتی، زیربنای و جمعی،یِ زندگ ابعادِ رشدِ

 ،(زور) سیاست مظهرِ یکی: مشخص یچهره سه گاه، و کند،می
 زُهد _ مذهب مظهرِ هم یکی و ،(زَر) اقتصاد مظهرِ یکی و
 "(...تزویر)
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 به منطقه، در گوناگونِ قبایلِ  تبدیلِ با چندی، از پس ●

 قبایل، بینِِی عماراست هایجنگ شروعِ  و طبقاتی، هاینظام
 گرفتنِ ِی بردگ به و خیز،حاصل هایزمین تصرفِ برای

 تحتِ  هایسرزمین گسترشِ  نتیجه، در و خوردگان،شکست
 شدنِ  ناممکن و ها،جنگ در پیروزِ اربابانِ و حاکمان مالکیتِ
 برای نظامی، _ سیاسی یطبقه یک حتی و فرد، یک رهبری

 تقسیمِ  ضرورتِ  جامعه، گوناگون هایعرصهِی تمام مدیریتِ 
 به ای،حرفه صورتِ به افرادی، و شده، آشکار اجتماعی، کارِ

 رد روند، این که پرداختند، مالی و اقتصادی و تولیدی کارهای
 بتهال و ،"زرمند یطبقه" یک تشکیلِ  به تاریخی، یپروسه یک

 اریخ،ت در بار اولین برای و. شد منجر زورمند، یطبقه با مرتبطِ
 سلطه با اما،. "زور و زر": شد دوبُعدی مردم، بر حاکمِ  یطبقه

. "زر" محدودِ  بسیار قدرتِ  با و ،"زور" بالمنازعِ و برتر قدرتِ  و
 ها،عرصهیِ تمام در را، آخر و اول حرفِ  شرایط، این در که، چرا

 .است زدهمی "زور"
 
 
 
 
 
 
 



 
 تزویر پیدایشِ  

 
 تحولِ " آن دادنِ رخ و کشاورزی، دورانِ  به بشر ورودِ با ●

ِی تمام ویرانگرِ انقالبِ یک واقع، در که اجتماعی، "بزرگِ
 یهثمر و بود، بخشآسایش و اشتراکی، برابرانه، ساختارهای

 و انسان، یخوارکننده ی"داریبرده" نظامِ یک آن،
 شدیدی شوکِ  دچارِ  مردم بردگان،ِی انسان غرورِ یخُردکننده

 چیز، همهیِ نابود و ویرانی نای هضمِ و پذیرش که شدند،
 .بود سخت بسیار بسیار

 
 یهتکی با صباحی، چند تا ،"زورمند" یطبقه وضعیت، این در ●
 آنان، کشتارِ ضرورت، هنگامِ در و مردم، "تهدیدِ " و زور، بر
 انباشته با مدتی، از پس و داد، ادامه خویش، حاکمیتِ به

 "تهدیدِ" بر عالوه ،"زرمند" یطبقهیِ گیرشکل و ثروت، شدنِ 
 تهگرف کار به جامعه، انقیادِ برای نیز، جدیدی سالحِ زورمندان،

 عِ طم برانگیختنِ عبارتی، به و زرمندان، "تطمیعِ" یعنی شد،
 پیوستنِ  و مردم، صفِ ازیِ جدای برای جامعه، افرادِ از گروهی

 .حاکمان صفِ به
 
 از یجلوگیر توانِ  دیگر سالح، دو این اما، درازمدت در ●

 رفته که، بود این و نداشت، را مردم یگسترده اعتراضاتِ 
نزدیکی و  با روحانی، یطبقه نامِ به جدیدی، یطبقه رفته،



 در را جامعهیِ مذهب امورِپیش از این،  که، افرادییِ وابستگ
 از و. گرفت شکل حاکم، قدرتِ  و حاکمان به داشتند، دست

 "تطمیعِ " و ،(شمشیر با) زورمندان "تهدیدِ" کنارِ  در روز، آن
 یطبقه یزرادخانه به نیز، جدیدی سالحِ ،(پول با) زرمندان

 سالحِ  چه و .(دین با) روحانیان "تخدیرِ": گشت افزوده حاکم،
 !کارایی

 
 و طبقه، سه الیه، سه دارای حاکم، یطبقه سرانجام،! آری ●

 رزو و زرِی سهام شرکتِ" شریعتی، تعبیرِ به و شد، چهره سه
 چه،پاریک و متحد ،"دین و پول و شمشیر" به مسلح ،"تزویر و

 و خونریز، "گرگِ". گرفت قرار محکوم، یطبقه برابرِ  در
 به شوم، اتحادی در مکار، "روباهِ" و پرست،سکه "موشِ "

 اشجیب یکی کشد، بند به را او یکی تا آمدند، مردم سراغِ
 ادنی متاعِ ! ربگذ: که بخواند اشگوش در یکی و کند، خالی را
 !نیست ارزشی را
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 فاکت از شریعتی : ��

 
 تزویر پیدایشِ  ★
 
 و آزادی و برادری و عدالت و هابیل مرگِ با انسان،... " ●

 و بردگی و خصومت و مالکیت و قابیل ماندنِ  و برابری،
 در که، تاریخی. شودمی خویشیِ کنون تاریخِ واردِ تبعیض،

 و بشری تبعیضِ  نظامِ اش،تحول ونِگوناگ هایمرحله یهمه
 .است داشته نگاه را، طبقاتی تضادِ

 
 خاتمه اجتماعی اشتراکِ عصرِ  به طبقاتی، مالکیتِ  عصرِ ●

 و زرمند یطبقه و ،(کشدمی را هابیل قابیل، یعنی) دهدمی
 حاکمیت محروم، زورِ و زر بی یطبقه سرنوشتِ بر زورمند،

 وعِ ن بر نتیجه، در و انسان، تاریخِ بر قابیلی، نظامِ و یابد،می
 هغلب ،"اجتماعی نفعِ" بر ،"فردی نفعِ ". شودمی حاکم انسان،

 همگی که جنسی، و سیاسی، اقتصادی،یِ خودطلب یابد،می
 .رددگمی اجتماعی نظامِ بر حاکم روحِ  است، قابیلی روحِ تجلیاتِ

 
 اسرحرم که چنانهم نهد،می گنج تاریخ، در که، است قابیل ●

 مَلَک که چنانهم شود،می مالک که چنانهم سازد،می
 خون که چنانهم شود،می خواجه که چنانهم شود،می



 مهه تصاحبِ  به حرصِ یعنی، انحصارطلبی، روحِ  یعنی، ریزد،می
 .کس همه کردنِ  محروم و چیز،

 
 اب تنها ماکیاولی، قولِ به نظامی، چنین حفظِ که، است پیدا ●
 گرگ. باید نیز بودن "روباه" نیست، میسر بودن "گرگ"

 گرد پرنیانی، یکی) پول بر شمشیر، بر تکیه یعنی بودن،
 بر امروز، و دین، بر تکیه یعنی بودن، روباه و ،(زعفرانی

 و ادبیات و هنر از استمدادِ آن، یحاشیه در و ایدئولوژی،
 ...و علم و فلسفه و شعر

 
 است، طبقه یک یچهره سه این،! دین پول، شمشیر، ●

 "...است بوده حاکم همواره تاریخ، بر که، ایطبقه
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 دین تحوالتِ  و مالکیت پیدایشِ  

 
 شکستنِ  هم در از پس کشاورزی، عصرِ به انسان ورودِ با ●

 یسلطه طبقاتی، یجامعهیِ گیرشکل و اولیه،یِ توحید یجامعه
 و تار در دیروزی، طبیعتِ  در آزادِ  انسانِ  اسارتِ  و طبقاتی،
 و تغییر صنعت، و زراعت و زمین بهِی وابستگ پودهای

 و مذهبی عمیقاً ایاندیشه که انسان، یاندیشه در تحوالتی،
 تِ تحوال این بخش، این در ما و داد، رخ بود، طبیعت به وابسته

 .کنیممی بررسی را، شگفت یگسترده
 
 ینترمهم از یکی نظریه، این که شریعتی، ینظریه براساسِ ●

 مردم، دینِ  تاریخ، طولِ  در اوست، قبولِ  موردِ یِ تاریخ نظریاتِ 
ِی زیربنا از انعکاسی پیامبران، قیامِ کوتاهِ  دورانِ  در جز

 در بشر که آنچه حقیقت، در و است، بوده جامعهیِ طبقات
. بود عهجامیِ طبقات وضعیتِ  از انعکاسی دید،می آسمان

 که ی"تصور" حقیقت، در. بود زمین برگردانِعکس آسمان،
 به نگاه یزاده داشت، خویش ذهنِ  در آسمان از بشر

 از ،تزویر نیروهای توسطِ  که ،بود "شاتیاسکرین" و "تصویر"
 "یکُپ" ،موجودیِ اجتماع _ طبقاتی نظامِ از یعنی زمین، وضعیتِ

 حال، همین در و! دبو شده "پِیست" آسمان سقفِ  بر و شده،
 ایجاد مردم در را باور این مردم، فریبِ با تزویر، نیروهای

 کنیم،می زندگی آن در ما که ایجامعه! مردم ای: که کردندمی



 خدایانِ  نظرِ  موردِ و بینیم،می آسمان در که ،طرحی براساسِ
 یوارونه حقیقتِ چه! است شده ساخته است، آسمان

 !فریبیمردم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 شکار و صید عصرِ در دین 

 
 توحید ��
 
 دینِ  یک مردم، دینِ اولیه،یِ اشتراک اجتماعِ  دورانِ  در ●

 ر،بهت عبارتِ  به و وحشی، و بدوی توحیدِ یک اما، بود، توحیدی
 وحشی، و بدوییِ توحید دینِ  این و. بود واحدپرستی دینِ یک

 نتریبزرگ از تن دو تصریحِ به و است، "پرستیتوتم" دینِ
 یهمهیِ ابتدای شکلِ مولر، و دورکیم غربی، شناسانِدین

 این ،نیز شریعتی که است، پرستیتوتم بدوی، و وحشی ادیانِ
 .است پذیرفته را نظر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 فاکت از شریعتی : ��

 
 بَدَوی توحیدِ پرستی،توتم ★
 
 ی"توحید" است، واحد معبود، که ،"پرستیتوتم" در... " ●

 لِ شک: گویندمی "مولر" و "دورکیم". است روشن کامالً  بَدَوی
 من. است پرستیتوتم َبدَوی، و وحشی ادیانِ  یهمهیِ ابتدای

 :که گویممی دلیل، همین به و پذیرم،می را عقیده همین نیز
 و است، مذهبیِ ابتدای شکلِ  بدوی، نمودِ و شکل به توحید،

 یش یا و گیاه یا وانحی معبودش که این و است، واحدپرستی
 برخالفِ و است، مربوط اشفکری انحطاطِ  و بَدَوّیت به است،

 عالِمِ  و مآبفیلسوف ذهنِ": گویندمی که هیوم، چون کسانی
 نسانِا: گویممی ،"بفهمد را توحید که باید، منطقی یپیشرفته

 طبیعی، و فطری صورتِ به آزادش،یِ ابتدای فطرتِ در بدوی،
 ی"ما" که، است زمان طولِ در بعد، و دارد، توحیدی گرایشِ
 طبقه، چند به جامعه، و شود،می تبدیل "من" چند به جامعه،

 تقسیم گروه، و رشته چند به الیه، و الیه، چند به طبقه، و
 هر و شود،می تبدیل خدا چند به ،نیز واحد خدای و شود،می

 رد و دارد، فرمان زیرِ در!( خواجه)"خداچه" چند خدایی،
 یک انسان، ذهنِ در و الطبیعه،ماوراء در و جهان، و آسمان

 ایمنظومه صورتِ به خدایان، و شود،می ساخته پانتئون
 خدایانِ  و است، وسط در بزرگ، خدای که آیند،درمی



یِ بینجهان این و. چرخندمی اشپیرامون در تر،کوچک
 یِ انحرافِی اجتماع نظامِ  روی از درست که، است چندخدایی

 "...است شده کپی بعدی،
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 کشاورزی عصرِ در دین 

 
 ثنویت ��
 
 نییع قابیل، دستِ  به هابیل شدنِ  کشته با تاریخ، آغازِ  در ●
 یعنی مالکیت، پیدایشِ و کشاورزی، عصرِ به بشر ورودِ با

 مسخِ  عاملِ  و بشری، یامعهج انحرافِ عاملِ  ترینبنیادی
 به بود، بزرگ ی"ما" یک که بشری، "واحدِ یجامعه" انسان،

 "ذاتِ " دو به ،"واحد انسانِ " و محکوم، و حاکم یطبقه دو
 و من برده، و ارباب نادار، و دارا نوکر، و آقا وضیع، و شریف

نیز، برای توجیهِ این  "توحیدی مذهبِ" و ،...و ،"ما" جای به تو
 خدای شر، و خیر خدای دو به یعنی ثنویت،به ، انگیدو گ

 و روشن َزروانِ  اَهرِمَن، و اَهورا تاریکی، خدای و روشنایی
 .شد تقسیم... و تاریک، زَروانِ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 :8 شریعتی فاکت از ��

 
 شر و خیر توجیهِ  ثنویت، ★
 
 و خواجه محکوم، و حاکم یطبقه به ،"ما" تا زمین، در... " ●

 سِرو، و ارباب و نادار، و دارا شریف، و ذلیل نوکر، و اآق برده،
 و خیر خدای دو به واحد، خدای نیز، آسمان در شد، تقسیم

 پدید جامعه در که شری و خیر توجیهِ در و شد، تبدیل شر،
 "...یافت وجود ثنویت و پرستیدوگانه آمد،
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 :۰ شریعتیفاکت از  ��

 
 یطبقه دو به ،"ما" واحدِ یجامعه که تاریخ، آغازِ در... " ●

 ذاتِ  دو به ،(آدم) واحد بشریتِ  و شد، تقسیم محکوم و حاکم
 دو یا ثنویت، ،...و تو، و من برده، و آقا و وضیع، و شریف
 حاکم، یطبقه مذهب، این در و شد، پیدا شر، و خیر خداییِ 

 این پیشرفت، اثرِ در ،(قابیل) بود "احدو قدرتِ" یک که
 یطبقه سه و روح، و زر و زور: شد بُعدیسه واحد، قدرتِ

 چهره سه هم، واحد خدای و روحانیون، و زمامداران، اربابان،
 "...القُدُسروحُ اِبن، اَب،: یافت
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 تاریخ طولِ در دین 

 
 تثلیث ��
 
 تسیاس" رشدِ و تاریخ، طولِ  در طبقاتی یجامعه پیشرفتِ  با ●
 د،زورمنیِ بُعدتک حاکمِ  یطبقه تبدیلِ و ،"فرهنگ و اقتصاد و

 ی"ثنوی" نگاهِ  این روحانی، و زرمند و زورمند یطبقه سه به
 در نیز، جامعه هایانسان و ،"تثلیثی"یِ نگاه به هستی، به

 محکوم، یطبقه در و ،"روباه و موش و گگر" به حاکم، یطبقه
 روزام به تا انسانی، وضعیتِ این و شدند، تبدیل ،"میش" به

 این و است، انسانی هایجامعهِی همیشگ ویِ عموم وضعِ  نیز،
 !تاس حاکم بشری تاریخِ بر است، هنوز که هنوز شوم، تثلیثِ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 فاکت از شریعتی : ��

 
 تثلیث ★
 
 نیروی" صورتِ  از تاریخ، طولِ در حاکم، یبقهط بعد،... " ●

 در _ داشت زور و پول و ارباب، و بود مالک فقط که "واحدی
 کاملِت فریب، تکاملِ بیان، تکاملِ علم، تکاملِ مردم، تکاملِ  اثرِ 

 خدیرتَ و انحطاط دینِ تکاملِ تکنیک، تکاملِ حُقّه، تکاملِ نفاق،
 در شالقی و بود، بابار که حاکمی نیروی و شد، ُبعدیسه _

 چهره، سه در و کرد، پیدا تکامل هیچ، دیگر و داشت دست
 و شد، اقتصادی قدرتِ مظهرِ ای،چهره: گرفت زیر در را مردم
 به ای،چهره و درآمد، سیاسی قدرتِ  مظهرِ صورتِ به ای،چهره

 .دینی قدرتِ  مظهرِ صورتِ 
 
 و لدال _ بود خداوند پرستشِ  که _ مردم فطریِ احساسِ  ●

 و انحصاری امتیازاتِ  و اونیفورم و کسب یپروانه و امتیاز
 و موقعیت و حقوق و ذات در و کرد، پیدا ذاتی یتوجیه
 به را، مردم بر حاکمیت و شدند، جدا مردم از شان،نقشِ

 به که مردم، و آوردند، بدست خدا، طرفِ  ازیِ نمایندگ صورتِ 
 به که ای،ذره مثلِ همواره، انسانی، و فطری ِکششِ  صورتِ

 و شدند،می کشیده خدا به شود،می کشیده خورشید سوی
 که کسی و شدند، "هادالل" این گرفتارِ  ورزیدند،می عشق



 و گفتن سخن گفت،می سخن بَرده با شالق زبانِ  به فقط
 بزرگِ  قدرتِ یک که دین، و بخشید، تکامل را رفتارش
 به بود، فرد و جامعه عمقِ و وجدان و فطرت در اجتماعی،

 قرار طبقه، این از گروهی دستِ  در ی،توجیه ابزارِ  یک صورتِ 
 .گرفت

 
 تربیت و چاپیدن، کارِ  زد،می شالق که آن این، از پیش ●

 و وحشی و نانجیب" هایبرده و داشت، برعهده نیز، را کردن
 یک را کار سه و! کردمی "متمدن و رام و نجیب" ،را "نامتمدن

 به واحد، یطبقه چیز، همه تکاملِ  با کم، کم. دادمی انجام جا
 شرک، خدای بعد، و درآمد، ،"واحد یگانه سه یطبقه" صورتِ 

 ایدوطبقه نظامِ  و بعدی دو نظامِ  یکنندهتوجیه باال، آن در که
 "...شد ایچهره سه و کرد، تجلی تَثلیث صورتِ به بود،
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 مطالب بر مروری 

 
 ،طبقاتی یجامعهیِ گیرشکل بر کنیممی مروری اکنون! خب ●
 رد تزویر، و زور و زر شومِ تثلیثِیِ تدریجیِ گیرشکل نیز و

 این در دین سرنوشتِ نیز، و. بشری تاریخِ  یاولیه دورانِ
 کالِ َاش همیشه، که، نکته این فهمِ و اجتماعی، تحوالتِ و تغییر
ِی طبقات ساختارِ  از است بوده تابعی تاریخ، در دممر دینِ 

 طبقاتِ  یساخته جامعه، بر حاکمِ  دینِ  این که، این و جامعه،
 جلوه خدایی و مردم، استحمارِ  و فریب برای است بوده حاکم
 ودِ موجیِ فرهنگ _ اقتصادی _ سیاسی آمیزِتبعیض وضعِ  دادنِ 

 .جامعه در
 
 از خروجِ  مذهبی، تعبیرِ  به و ها،جنگل از انسان خروجِ  با ●

 هارودخانه اطرافِ  و هادشت در شدنِ ساکن و جنتی،یِ زندگ
 عصرِ به اولیه،( شکار و صید) دامداری عصرِ تبدیلِ و ،...و

 به ،"گسترده طبیعتِ" دامنِ  از انسان کوچِ  و کشاورزی،
شگرف و  تحوالتِ و تغییر شاهدِ  ،"کشاورزی زمینِ " یمحدوده
 سرنوشتِ اساساً، که ایم،بوده اجتماع، و انانس در شگفتی،

 انسانی و است، زده رقم ،بشریت برای را، باریرقت
 است، هنوز که هنوز که نهاد، جامعه یعرصه به پا شده،مسخ
 .است نشده شدگیمسخ این ازیِ رهای به قادر

 



 
 عصرِ  به ورودِ اولِ  گامِ همان در انسان، که ایمساله اولین ●

 تولیدِ  منبعِ "کمبودِ" یمساله شد، روبرو آن اب کشاورزی،
 در یعنی آن، از پیش که بود، "زمین" و "آب" یعنی کشاوری،

 وروبر آن با زیست،می طبیعت متنِ در و هاجنگل در که زمانی
 کشت، برای خیزحاصل زمینِ  و آب "محدودیتِ" همین و نبود،
 بشر، رد را، خودطلبی و خودخواهی خصلتِ بار، اولین برای

 و شکست، هم در اولیه، دورانِ ی"ما" آن و برانگیخت،
 ،!تربیش چه هر و زودتر، چه هر که، داشت آن بر را، افرادی

 خود به و درآورند، خویش تصرفِ به را، هازمین این
 .دهند "اختصاص"
 
 بشری تاریخِ از برهه این در درست و. "اختصاص"! آری ●

 به اپ ،"مالکیت" یعنی ،!تاریخ ینامیراشومِ  موجودِ  آن که، بود
 خویش کنترلِ و اختیار در را، چیز همه و نهاد، انسانیِ زندگ

 یجامعه شریعتی، تعبیرِ  به مالکیت، پیدایشِ با. گرفت
 و حاکمِ  یطبقه دو و شد، "شقه" دو ،اولیهِی توحیدی و انسان

 استثمارگرِ  حاکمِ گروهِ دو به ها،انسان و گرفت، شکل محکوم
 یاستثمارشده محکومِ گروهِ  و ،"روباه و موش و گگر"
 نقشِ چنان مالکیت، پیدایشِ این و. شدند تبدیل ،"میش"

 ،انسانی "ماهیتِ" و اجتماعی، "ساختارِ " تغییرِ  در را، شگفتی
 را، تغییرات این شریعتی، دکتر که، است کرده بازی

 به هک منفی، انقالبی! است خوانده "تاریخ انقالبِ ترینبزرگ"



 وانات انسانِ خلقِ یعنی کلمه، بدِ معنای به ،"نو انسانِ" یک خلقِ
 انجامیده تبعیض، و تمدن عصرِ پیدایشِ نتیجه، در و بد، و

 .است
 
 شد، خلق کسی، به چیزی "اختصاصِ" یواژه که، روز آن ●
 خلق خویش، همراهِ به نیز، را چیزی از کسانی "محرومیتِ"

 دیگران محرومیتِ  یعنی خود، به چیزی اختصاصِ  چون،! کرد
 حس "مالکیت" یواژه در ما را، معنایی بارِ  این یهمه و. آن از

 تاریخ، از برهه این در که نیرومند، "عاملِ " آن و. کنیممی
 اندیگر و پوشاند، برخی تنِ بر را، مالکیت و "اختصاص" ردای

 .بود "زور" ساخت، "محروم" آن از را
 
 نفوذِ  و جنگاوری قدرتِ دیروز، تا که ،جامعه زورمندانِ ! آری ●

 که امروز، بودند، گذاشته جامعه خدمتِ در را، خویش
 این ،!بود یافته "ضرورت" خاص، افرادی به زمین اختصاصِ 

 ترِبیش چه هر اختصاصِ در را، خود زورِ  و نفوذ و قدرت
 یرو بر کارِ  برای دیگران، بر بردگی تحمیلِ و خود، به هازمین

 .گرفتند کار به خویش، منافعِ جهتِ در هم آن ها،زمین این
 
 نظامِ حاکمیتِ و کشاورزی، عصرِ در یعنی دوران، این در ●

 طبیعت یگستره در که، انسانی آن ی"آزادی" طبقاتی،
 و شد، وابسته زمین به انسان، و رفت، میان از زیست،می
 هب زمین با برده که، رفت پیش آنجا به تا وابستگی، این



. بود شده زمین از جزیی انسان گویی! آری! رفتمی وشفر
 رِ عص و یافت، خاتمه اجتماعی اشتراکِ عصرِ شرایطی، چنین در

 نفعِ " بر ،"فردی نفعِ". شد آن جایگزینِ  طبقاتی مالکیتِ
 و سیاسی، اقتصادی،ِی خودطلب و یافت، غلبه ،"اجتماعی
 بر اکمِ ح روحِ  است، قابیلی روحِ تجلیاتِ از همگی که جنسی،

 .گشت اجتماعی نظامِ
 
 و شکست، درهم اولیهیِ توحید یجامعه آن که، آن از پس ●

 از آغاز، در که حاکم، یطبقه گرفت، شکل طبقاتی یجامعه
 زورمند یطبقه یک از چندی، از پس و زورمند، افرادی
 دِ واح یطبقه یک به تاریخی، یپروسه یک در شد،می تشکیل
 یطبقه و ،زرمند یطبقه ،زورمند یبقهط طبقه: سه از متشکل
 اکمِح یطبقه این بین همیشگی، نبردی و شد، تبدیل روحانی،

 هر درهنوز،  که، نبردی. شد آغاز محکوم، یطبقه و گانه،سه
 .است جریان در ای،عرصه هر در و سرزمینی، هر در روزی،

 
 یطبقه یساخته که جامعه، بر حاکمِ دینِ روند، این در ●
 ساختارِ با متناسبِ است، بوده مردم فریبِ  برای وحانی،ر

 ا،ر جامعهیِ کنون وضعیتِ تا شد،می بازتحریف جامعه، طبقاتی
 غییرِ ت با نتیجه، در! بنمایاند خدایان یا خدا خواستِ  از انعکاسی

 و صید عصرِ  یجامعهِی توحید دینِ  اولیه،یِ اشتراک یجامعه
 که، آن از پس و شد، لتبدی ثنویت شرکِ  دینِ  به شکار،
 نِ دی به ثنویت، دینِ شد، ایطبقه سه جامعه، بر حاکمِ یطبقه



 کاسِ انع که اولیه،یِ یگانگ از عبارتی، به. شد تبدیل تثلیث،
 یجامعه انعکاسِ  که ثنویت، به بود، اولیهِی توحید یجامعه
 هب نهایت، در و بود، محکوم و حاکم یطبقه دو شاملِ یِ طبقات

 هرهچ سه و الیه سه حاکمِ یطبقه حاکمیتِ انعکاسِ که تثلیث،
 گرِتوجیه همیشه، که، دینی. گشت تبدیل بود، جامعه بر

 موجودِ  "یاستحمار _ استثماری _ استبدادی" زشتِ واقعیتِ
 .است بوده جامعه در
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ترس نفع، جهل،تثلیثِ  

 
 دیگر یگانهسه یک شرحِ ��
 
 عنوانِ  به مالکیت، پیدایشِ ِی چگونگ شرحِ از پس اکنون، ●
 و حاکم یطبقه دو از متشکلیِ طبقات نظامِ یک ایجادِ  "عاملِ "

 یطبقه یچهره سهیِ گیرشکلیِ چگونگیِ بررس و محکوم،
 نیازمندِ  بحث، یادامه برای تاریخی، یپروسه یک در حاکم
 در که، طور همان چون، هستیم، جدیدی یگانهسه یک شرحِ 

 شریعتی، گفتم، شناسیشریعتی دروسِ سلسله این ازِآغ
 ها،مثلثیِ کارگیربه روشِ از امروزی، بزرگِ  مربیان چونهم

 .است کرده استفاده خویش، بخشِ رهایی مکتبِ  شرحِ برای
 
 نظرِ  از ،"جامعه" یک انحرافِیِ اصل "عاملِ" شریعتی، نظرِ از ●
 ،انسانی گوناگونِ  جوامعِ ِی بررس با که چنان ،"اجتماعی عاملِ "

 ،"تیطبقا نظامِ"یِ برپای ،"مالکیت" پیدایشِ است، شده آشکار
 یمهست آن شاهدِ  ما اما،. است بوده انحصارطلبییِ گیرشکل و

 انسانی متضادِ مسیرِ دو ها،انسان جامعه، همین درونِ در که،
 صفِ  به گروهی،. گیرندمی پیش در را انسانی غیرِ  و
 ینا و ،"قابیلیان" صفِ به گروهی، و ندند،پیومی ،"هابیلیان"

 "منِ " یک دارای انسانی، "فردِ" هر که، است آن از حاکی امر،
 نای شدنِ  ساختهِی چگونگ و است، مستقل و اصیلیِ انسان



 نقطه، این در و. راندمی جهتی به را، او که، است "من"
 انحرافِ  در موثرِ ی"فردی عاملِ" آن که، هستیم آن نیازمندِ

 .کنیم مشخص را، جامعه افرادِ تکِ  تک
 
 تک انحرافِ  در موثرِ  ی"فردی عاملِ " این تبیینِ  راستای در ●

 را "ترس نفع، جهل،" یگانهسه شریعتی، جامعه، افرادِ تکِ
 عاملِ  سه این باشید، کرده دقت اگر و است، کرده مطرح

 که، است دیگری شومِ تثلیثِ  یک ،"ترس" و "نفع" و "جهل"
. تاس "تزویر و زور و زر" شومِ تثلیثِ با روشنی ارتباطِ دارای
 زور، انسانی،یِ شناسروان نظرِ از شرایط، ترِ بیش در چون،
 با) "نفع" ایجادِ عاملِ زر، ،(تهدید با) "ترس" ایجادِ عاملِ

 افرادِ  در ،(تخدیر با) "جهل" ایجادِ عاملِ تزویر، و ،(تطمیع
 نفع و جهل" شومِ  تثلیثِ  نای شرحِ  به من، حال و. است جامعه

 .پردازممی شریعتی "ترسِ  و
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 : 8فاکت از شریعتی  ��

 
 ترس و نفع و جهل ��
 

 بشری انحرافِیِ اساس عواملِ ★
 
 اخالقی نظرِ از _ بشری انحرافاتِ یهمه من، اعتقادِ در... " ●
 هس این در ریشه ،_ انسانی تعلیلِ  و شناسیروان نظرِ  از یا

 که کنید، خبرم یافتید، هم چهارمی عاملِ اگر و ارند،د عامل
 دچارِ  را، جامعه هم و کنند،می مسخ را انسانی فردِ  هم،

 ادِ فس. سازندمی اخالقی فسادِ  و فکری هایانحراف و هاپلیدی
 کند،می خیانت که آن چون، است، یکی دو، هر جامعه، و فرد

 خائن هم را خودش بلکه، کند،می بدبخت را جامعه تنها نه
 :که گفتم َممی آلبر قولِ از. کندمی

 
 صورتِ  از را، شرقی کشورهای تنها نه استعمارگر،... " ●

 از هم، را خودش بلکه، آورده، در متمدن، و مترقی انسانِ 
 "...است آورده در استعمارگر، صورتِ  به انسان، صورتِ 

 
 ستد از را، عزیزتری ثروت خود، برد،می را مالی که دزدی ●

 .است اویِ انسان صداقتِ آن، و است، داده
 



 و انحصارطلبی نظامِ طبقاتی، تضادِ ،"اجتماعی عاملِ" نظرِ  از ●
 اینجا، اما. امگفته و ام،گرفته هاانحراف عاملِ  را، استثماری

 در. کنممی مطرح فردی و اخالقی عاملِ عنوانِ به را، مساله
 قرار استثمارشده یطبقه در که فردی طبقاتی، نظامِ همین
 کند،یم تمکین عدالتی،بی علیهِ  مبارزه جای به بینیم،می دارد،

 که، عاملی استثمارکننده، یطبقه در و!... کندمی هم دعا و
 "نفع" کند، کشیبهره دیگری از تا کند،می وادار را استثمارگر

 "...است
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 : ۰فاکت از شریعتی  ��

 
 ترس و نفع و جهل ��
 

 بشری انحرافِیِ اساس عواملِ ★
 
 تا بیندیشید، من با که، خواهممی شما از جا، این در... " ●

 پخته و گردد، تکمیل است، رسیده ذهنم به تازگی به آنچه
 .شود

 
 و مفاسد، جنایات، ها،گناه انحرافات، یهمه که، معتقدم من ●

 و ها،ماندگیعقب و ها،رذالت ها،انحطاط ها،پستی یهمه نیز،
 عامل سه یزائیده ننگ، و پست و است بد چه هر خالصه،

 .نفع ترس، جهل،: انسان در است
 
 و مفاسد انواعِ یکایکِ که، دانممی زائد جا این در من ●

 و فردی سیاسی، و اجتماعی و اخالقی هایپستی و جنایات
 از یکی معلولِ چگونه که، بدهم نشان و کنم، مطرح را جمعی،

 ینا صحتِ اثباتِ برای که، است کافی تنها. است علت سه این
 ممکن که را، جنایات و جرائم یهمه خود، خیالِ در نظریه،

 دهد، رخ جامعه، یک در یا انسان، یک یزندگی در است
 داپی میان، آن از را، نمونه یک حتی یا نوع، یک و کنید، مجسم



 .باشد عامل، سه این جز دیگری، عاملِ یزائیده که، کنید
 
 زائل موحد، انسانِ  در را، عامل سه هر این توحید، اما ●

 وی، روحِ  اعماقِ  در را، آن یروانی یریشه و کند،می
 "...سوزاندمی
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 ترس نفع، جهل، بررسی 

 
 جهل:  اول بخشِ  ��
 
 تزش کارهای سوی به دلیل، سه به انسان، شریعتی، نظرِ از ●

 "جهل" عاملِ ِی بررس به حال. ترس نفع، جهل،: رودمی
 .پردازیممی

 
 "خودآگاهی" فقدانِ یمعنا به ،"جهل" شریعتی، نگاهِ در ●
 و "علم" برابرِ در را، جهل شریعتی،. است انسان در( حکمت)
 "خودآگاهی" برابرِ در را، آن بلکه، دهد،مین قرار "آگاهی"
 یکردهتحصیل کسی، اگر عبارتی، به. دهدمی قرار( حکمت)

 که، نیست این معنای به لزوماً باشد، هم هاروارد دانشگاهِ
 فردِ  همان که، چرا. نیست "جاهل" دیگر فرد، این

 ی"خودآگاهی" آن از بویی اصالً  است، ممکن هم، کردهتحصیل
 ت،تحصیال که، چند هر باشد، نبرده( حکمت) انسانی و اخالقی

 تعمیقِ  و کسب در مهمی، بسیار بسترِ  و ابزار شرایطی، در
 .است( حکمت) خودآگاهی

 
 و شور" یعنی شریعتی، دیگرِ  یگانهسه یک شرحِ  در من، ●

 این رغمِ علی بسیاری، هایانسان که، گفتم ،"شرف و شعور
 بودن، انسان برای بسیاری، شوقِ  و "شور" از که،



 هم ی"شرف" با هایانسان حال، همان در و برخوردارند،
 اکثریتِ  که ،"شعور" از برخورداری عدمِ دلیلِ به اما، هستند،

 بر حتی، و زنند،می زشت کارهایی به دست اند،چنین مردم
 ملتِ  و خویش یطبقه و خویش یخانواده و خویش علیهِ

 شریعتی که، است همان ،"شعور" آن. کنندمی عمل خویش،
 .است خوانده( حکمت) "خودآگاهی" را، آن اینجا، در
 
 هل،ج که، است کرده تاکید بسیار ،"جهل" شرحِ در شریعتی، ●

 بینشِ  و قرآن، در که، همان است، "خودآگاهی" برابرِ در
 برابرِ  در نه و است، شده خوانده ،"علم" و "حکمت" سقراطی،

 و اندبست در که انگلیسی، زبانِ به "ساینس" یعنی ،"دانش"
 اشاره مساله این به و. آموزیممی دانشگاه و دبیرستان

 و جنایات، ارتکابِ  از را، انسان هرگز دانش، که، کندمی
 و جنایات شکلِ تنها بلکه، است، نشده مانع ها،عدالتیبی

 یرتغی دانشمند، یجامعه یا فرد دانشمند، این را، جرم ارتکابِ 
 !سازدمی تروسیع نیز، را آن یدامنه حتی، و دهد،می

 
 نه و ی،فردی عاملِ سه از یکی ،"جهل" شریعتی، نگاهِ  در ●

 در چه و عامی، افرادِدر  چه. است افراد انحرافِ ،یاجتماعی
 از انسانِی برخوردار عدمِ یعنی جهل، و! کردهتحصیل افرادِ 

 سقراطی، و قرآنی تعبیرِ به و انسانی، و اخالقیِی خودآگاه
 و هازشتی منجالبِ در انسان، رفتنِ  فرو سازِزمینه ،"حکمت"

ِی خودآگاه فقدانِ چون،. است گوناگون انحرافاتِ و هابدی



 و درونی نیروهای یبازیچه را، انسان انسانی، و اخالقی
 خواهد جامعه بر حاکمِ  یطبقه یبازیچه ویژه، به و بیرونی،
 نیازهای تامینِ  یبرده ی،"جهل" چنین در انسان، و. ساخت

 یطبقه منافعِ و نیازها تامینِ  یبرده نیز، و ،خویشِی غریز
 .است ،حاکم

 
 جهل عللِ  تحلیلِ و تجزیه و جامعه، فرهنگِ به نگاهی با ما، ●
 یکورکننده عواملِ  کشفِ  و مردم،ِی فرهنگ انحطاطِ  و

 "نو استحمارِ " آشکارِ و پنهان دستانِ مردم،ِی خودآگاه
( ارتجاعی مذهبِ) "کهنه استحمارِ " ویژه، به و ،(زدگیربغ)

 عظیمِ  هایرسانه بر تکیه با که. بینممی روشنی، به را،
 ظامِن مداحِ روشنفکرانِیِ یار با و تصویری، و صوتی، نوشتاری،

 لی،م و دولتی امکاناتِ بر تکیه و سو، یک از غربیِ دارسرمایه
 ارکفریب و سرکوبگر و عیارتجا روحانیتِ  تزویرگرِ یطبقه و

 و مردم، فریبِ  برای را، خویش تالشِ ِی تمام دیگر، سوی از
 به جهل تزریقِ  و آنان،یِ انسان و اخالقییِ خودآگاه کردنِ کور

 است، هنوز که هنوز که، افسوس و. اندگرفته کار به آنان،
 !نیست پایانی را، پلید "استحمارِ"
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 جهل قشِ ن ★
 
. نیست "علم" نقیضِ معنای به اینجا، در ،"جهل"... " ●

 فنی، ریاضی، طبیعی، هایدانستنی علم، این از مقصودم
 این زیرا، ،(Science) دانش یعنی، است، ادبی و حقوقی،
 از را، انسان هرگز، بینیم،می و دانیم،می که چنان دانش،
 کلِ ش بلکه، است، نشده مانع ها،عدالتیبی و جنایات ارتکابِ 
 یجامعه یا فرد) دانشمند را، جرم ارتکاب و جنایات

 رتوسیع نیز، را آن یدامنه حتی و دهد،می تغییر ،(دانشمند
 .سازدمی

 
 علوم مراحلِ ترینعالی از که متمدن، مللِ امروز، که، چنان ●

 نگ،ج ظلم، بردگی، کشی،بهره استعمار، به دست برخوردارند،
 گذشته، با آن، شکل ولی، زنند،می فساد و ،تجاوز فریب،
 علمی، هایپیشرفت همه این تنها نه اما، است، کرده تفاوت

 و ساخته، ترمنحط بلکه، نکرده، اصالح اخالقی، نظرِ  از را، وی
 کرده هوشیارتر، و تواناتر جنایت، و گناه ارتکابِ  بر را، او

 وجودمان، یهمه با امروز، که، است ایمساله این، و است،
 صددِ در هرگز، نیز، اروپا متفکرانِ  و کنیم،می احساس را آن

 .اندنیامده بر آن، کتمانِ



 
 علمِ " خودمان،یِ مولو قولِ  به) که علومی چنین بنابراین، ●

 پیچ پیچ هایخانه که ،"کور موشی دانشِ" و است، "آخور
 بر آمدنِ  بر از اما،. انظار از پنهان و هوشیارانه و سازد،می

 هراسان و عاجز روشنایی، دیدارِ و آسمان، به نگاهِ و خاک، روی
 ندارد، تماسی انسانیت، و اخالق با وجه، هیچ به ،!(است
 ای علم بلکه، باشد، جنایت و فساد عاملِ تواندنمی اشجهل
 نه و ،(Moral) است اخالقی نه دانایی، هایرشته این جهلِ
 یمقوله از خارج و اخالقی، غیرِ بلکه، ،(Immoral) اخالقی ضدِ

 .است( Amoral) اخالق
 
 و فسادها سلسله یک عاملِ  عنوانِ به ،"جهل" از مقصودم ●

 که، معنا بدان علم، نه است، "حکمت" نقیضِ  ها،تبهکاری
 اخالق ضامنِ را، حکمت سقراط،. است برده کار به سقراط

 جنایت و پستی هرگز حکیم که، است معتقد و داند،می
 از ناشی اخالقی، معایبِ و مفاسد یهمه و شود،نمی مرتکب

 ت،اس فلسفه نه حکمت، از سقراط مقصودِ مسلماً،. است جهل
 .فهمیممی کلمه دو این از ما امروز، که، معنا بدان علوم، نه و

 نهمی با بود، کرده آغاز که ایسرسختانه یمبارزه سقراط، چه،
 شهایکمدی در را او که اریستوفان، مگر. بود علما و فالسفه

 و ملتوس، آنیتوس، مگر بود؟ جاهل گیرد،می استهزاء باد به
ِی قاض ۴۴۲ و نوشتند، را سقراط علیهِ ادعانامه که لیکون،
 سوادبی کردند، محکوم مرگ به را او که ،"هلیاست" دادگاهِ



 که دانستمی فاسد را توده سقراط، مگر بودند؟ نادان و
 زا همه که را، آنان مخالفانِ  و ائیانسوفسط یا نبودند، حکیم

 ند؟رفتمی شمار به جامعه بنامِ خطبای و شاعران و فیلسوفان
 
 چنان آن و بُرد،می کار به سقراط که چنان آن _ را حکمت ●

 یوادارنده عواملِ  از یکی را، آن خواهممی اینجا، در من که،
 و دفسا از وی یبازگیرنده و اخالقی، کمالِ  سوی به انسان
 عاملِ  سه از یکی را، آن جهلِ و آورم، شمار به جنایت، و انحطاط

 هک کلماتی، با که، است مشکل بسیار _ بنامم ها،بدی یهمه
 به جا،این در باید، تربیش. کنیم تعریف داریم، اختیار در فعالً 

 .نآیِ منطق و لغوی تعریفِ نه کرد، تکیه آن ی"معنی احساسِ"
 
 و فرد،یِ اخالق و انسانی ی"ودآگاهیخ" حکمت، از مقصود ●

 یو که، ایگونه به است، انسان، سالمِ  و توانا و بیدار وجدانِ 
 د،دارمی نگاه خلقت، نوامیسِ  و فطرت مسیرِ در سادگی، به را،

 و سقوط و انحراف از و راند،می درست، و معقول جهتِ در و
 .داردمی بازش متجاوز، و منحط امیالِ و هاهوس تسلطِ

 
 جنایتکاری و خودفروش و پست دانشمندِ یکی، انسان، دو ●

 قرار زور و زر اختیارِ در ارزانی، و سادگی به که، است
 به نسبت شهوت، یا و پول و خودخواهی برابرِ در و گیرد،می

. دهدنمی نشان خود از حساسیتی ای،زشتی و پلیدی هیچ
 یبحبوحه رد اما، ،است بهرهبی اطالعات و علم از که دیگری،



 در و نان، و نام هایفریبندگی و هاتحریک و هاهوس
 مستقیم و استوار چنان ُکش،انسان هایپرتگاه ترینمخوف

 راهبری و راهنما دستِ  در دست گویی، که دارد،می بر گام
 راستی از وجودش، سراسرِ  که، است چنان و دارد، توانا و آگاه

 ،"خوبی و زیبایی و خیر" جز او، از و کند،می حکایت شرافت و
 و استواری و استقامت و یقین پرتوِ اش،چهره از و تراود،نمی

 .است نمایان نیکی،
 
 دستِ  در که پنهانی، دستِ آن چیست؟ در تفاوت دو این ●

 است وجدانی و نیرو وی، در که، بینیممی چیست؟ است، وی
 چنین. است فاقد را آن اش،دانش رغمِ علی اولی، که،
. است "حکمت" بیداری، و خودآگاه وجدانِ چنین و ویی،نیر

 را انسان بزرگِ  هایمعنویت تاریخِ که بزرگ، پیغمبرانِ
 همه، اند،گذارده بنیان را عظیم هایتمدن و اند،ساخته

 باً،غال حتی، و علوم، از و فلسفه از بهرهبی کارگرانِ و چوپانان
 به قرآن، که ،"امی" صفتِ  این. اندبوده سواد، از بهرهبی

 یقعم بسیار دهد،می پیغمبر به مثبت، یخصیصه یک عنوانِ
 .است

 
 از بشری، تاریخِ گذشتنِ  از پس که، پیامبری آخرین ●

 و معنوی هایتمدن رم، بزرگِیِ اجتماع و هنری هایتمدن
 آمده یونان، و چین و ایران و هندیِ فلسف و اجتماعی و علمی

 باید بشر، پیشروِ  و راهبر حله،مر این در قاعدتاً، و است،



 یکی از،ب باشد، برجسته، و جامع دانشمندی و نابغه، فیلسوفی
 و علم و مدرسه و مکتب از محرومِ  گوسفندچرانانِ  همان از

 این یِپ در که کسانی. داندنمی نوشتن حتی و است، فلسفه
 یاخالقِی دگرگون در را، سهم ترینبزرگ اخالقی، بزرگِ  مصلحِ

 فالسفه و دانشمندان از باز، اند،داشته هاجامعه یِروح و
 .اندنبوده

 
 ل،بال و بدوی، ابوذرِ و است، علی سو، یک! بنگرید اسالم در ●

 ثمِ می و آفریقایی، سیاهِ یسمیه و یاسر و عمار و حبشی، برده
 مقامی فلسفه، و علوم تاریخِ  در را، هیچکدام که خرمافروش،

 کِندی، رازی، سینا، لیابوع دیگر، سوی در و. نیست
 رد. غیره و احمد، بنِ  خلیل و خوارزمی، مقفع، ابنِ  العربی،ابن

 نوع یک وجودِ توانیدنمی فاقدند؟ اینان که چیست آنان
 "اینان" در و هست، "آنان" در که را، خاصی درکِ و آگاهی

 .کنید انکار نیست،
 
 ان،وجد شعور، فهم،: بدهید بدان نامی هر توانید،می شما ●

 الهام، ششم، حسِ فطری، خاصِ  احساسِ هدایت، استعدادِ 
 به. پسندممی بهتر را سقراط اصطالحِ همان من، اما ،...و

 در من که دهد،می بدان را معنی همان وی، که، خصوص
 نیز، اسالم صدرِ عربِ  زبانِ در من، نظرِ به. آنم جستجوی

 پس ی،ول است، داشته وجود معنایی چنین با حکمت، یکلمه
 یترجمه برای اسالمی، تمدنِ  به یونان، یفلسفه هجومِ از



 و کرده، انتخاب را آن ،"سوفیا" و "فلسفه"ِی یونان یکلمه
 !اندنموده فراموش را، اشاولیه ارزشِ پُر و عمیقیِ معن

 
 شناختِ  و درستیِ آگاه معنای به جا، همه حکمت، قرآن، در ●

 المؤمن ضاله هکمَلحِاَ :متواتر حدیثِ در نیز، و. است حق
 (.است مومن یگمشده حکمت،)
 
 یشاء من قلب فی اهلل یقذفه نور العلم: روایت این در ●
 خواهد،می که آن دلِ  در خدا، که، است نوری علم،)

 آن،یِ سقراط معنای به حکمت، همان مترادفِ علم، ،(افکندمی
 ،تعبیری چنین با معمول،یِ اکتساب علمِ زیرا، است، آمده

 سازند،می اتم بمبِ که، هاییفیزیکدان آیا. نیست سازگار
 مسموم را نتَ  هزاران جنگ، یک در که، هاییشیمیست

 و ادبی و تاریخی دانشِ  با که، نویسندگانی کنند،می
 برای و زور، و زر سودِ به را، حقایق یهمه خود،یِ شناسجامعه
 را خلقی و ،نمایندمی قلب ها،جنایت و هاعدالتیبی توجیهِ
 شان،دانش کنند،می مسخ را هااندیشه و سازند،می گمراه
 نورها این! است؟ افکنده هاشاندل در خدا، که، است نوری
 !است؟ ییخدا

 
 ه،ک معنی بدان حکمت، با که، است بدیهی تعبیری، چنین ●

 معنی سقراط که، گونه بدان و کنم،می احساس آن از من
 ابراهیم، عیسی، علی، محمد، رنه،وگ. است متناسب کند،می



 و بشر، ی"امی" راهبرانِ  این بودا، زرتشت، موسی،
 که، شمرد کسانی دادِعَ در باید را، هامعنویت سازندگانِ

 !بیفکند شانهایدل در را، علم نورِ است، نخواسته خداوند
 تواندنمی مقصودی، چنین اسالم، الاقل که، است پیدا ناگفته
 کمالِ  و نجات دانشِ معنای به حکمت، و معل. باشد داشته
 چنین به جهلِ جهل، از مقصودم بنابراین،. است انسان

 و فسادها و هابدی منشاءِ  که است، ی"حکمت" و ی"علم"
 .است جنایات و جرائم بسیاری و هاپستی

 
 اصطالحِ  به و ،"حکمت" دقیقِ معنای این به توجه با اکنون، ●

 و فهم یا انسانی، و اخالقی ی"خودآگاهی" قرآن، و سقراط
 خود، شما کردم، تشریح را آن که ای،ویژه درکِ و خاص، شعورِ

 خودآگاهی، این ،"توحید" چگونه که، کنید احساس توانیدمی
 را، حکمت مرموزِ نیروی این و انسانی، و اخالقی وجدانِ این و

 و پروراند،می آن، دقیقِ  و واقعی معنای به موحد، انسانِ  در
 .بخشدمی تکامل را، آن

 
 موجودِ  یک زنده، دستگاهِ یک عنوانِ به هستی، فهمِ ●

 دستگاهِ چونهم آفرینش احساسِ  خودآگاه، و شعورذی
 ادراکِ  چرخد،می ی"مقصود و مراد"یِ عقل نظامِ با که، دقیقی

 است، غایت و هدف دارای که، ایمنظومه یمنزله به عالَم این
 آن، در چیز، همه و کند،می اساحس بیند،می اندیشد،می

 و عبث، بیهوده، آن در چیز هیچ دارد، دقیقییِ منطق حسابِ



 و دارمعنییِ هست چنین از جزئی انسان، و نیست، تصادفی
 آگاهی شعورِ با و اراده با اندرکارِدست و دقیق و گرحساب
 سوی بدان را مسیری و است، تکامل به رو که است،

 و زشتی برابرِ  در و شود،نمی گم آن در چیز هیچ و پیماید،می
 نشان منطقی دقیقِ العملِعکس بدی، و خوبی و زیبایی،

 و اندیشه و زندگی که، کندمی ناچار را انسان دهد،می
 و سازد، هماهنگ دستگاهی، چنین با را، کردارش و احساس

 از و کند، کنترل دقت، به و سختی به جهت، این از را، خود
 یک، هر که معینی، و مسلم قوانینِ  و قطعی، نوامیسِ  مسیرِ 

 ...نگردد منحرف دارد، حکمتی
 
 نای آن،ِی فلسف و علمی معنای به ای،بینیجهان چنین این ●

 برابرِ  در تعهدی چنین احساسِ  و آفرینش، از ایتلقی چنین
 فردی روابطِ جامعه، دیگران، خود، بر مداومِِی آگاه و هستی،

 انسان، به طبیعت، با خودیِ ماهنگه و پیوند و جمعی، و
 و روشن ایبینیجهان و شامل، معرفتی و عمیق،ِی خودآگاه

 شده،حساب و حساس هاییمسئولیت و تعهدات و وسیع،
 .دهدمی

 
 و اندیشه کیفیتِ تابعِ  زندگی، در انسان رفتارِ  و زندگی، ●

 و انسانی، و اخالقی هایمالک. دارد که است اعتقادی
 و هدف است، قائل چیز هر برای که وناگونی،گ هایارزش
 ه،ک مسیری و برنامه و کند،می دنبال زندگی در که هاییهدف



 اصوالً، و نماید،می تدوین اش،اجتماعی و فردیِی زندگ برای
 هایگرایش و عالی، تمایالتِ  ها،حساسیت کس، هریِ چگونگ
 یممستقِی بستگ اش،بینیجهان کیفیتِ با همه، اش،مختلف

 .دارد
 
 و صاحب و عقل و مفهوم و معنی هستی، که، این به اعتقادِ ●

 انسان، و انسان،یِ زندگ آن، تبعِ به و دارد، هدف و حساب
 د،باش _ گویدمی سارتر که چنان آن _ احمق و عبث تواندنمی

 وسیع و مثبتیِ بینجهان یک و روشن، بینشِ یک اساسِ 
 یِ جمع و فردییِ زندگ و ق،اخال برای را، محکمی مبنای و است،

 ترینبزرگ از یکی شاید، و بَرد،می را جهل و ریزد،می انسان،
 ،عرفانی احساسِ": که است کرده معتقد را انشتن که، عللی
 "...باشد همین ،"است علمی تحقیقاتِ  فنرِشاه
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 جهل نقشِ  ★
 
 و شناسی،روان اخالق، بحثِ  در _ "انسانی" نظرِ  از... " ●

 ،است مطرح مسئولیت و آگاهی یمساله که ،_ شناسیانسان
 رِ جب نتیجه، در و طبقات، عاملِ مالکیت، نظامِ  که، است درست

 محکوم، یا حاکم یطبقه در را، فرد که، است اجتماعی محیطِ
 لهعَمَ را، فرد جامعه،. دهدمی قرار استثمارشده، یا استثمارگر

 که، است درست. دارسرمایه یا کارگر رباخوار، یا است کرده
 ثِ بح ولی، فقیر، انتخابِ  نه آفریند،می طبقاتی نظامِ  را، فقر
 "تمس" َسرِ  بر. است "فقیر" سرِ بر نیست، "فقر" سرِ  بر من،

 .است "پذیرستم" سَرِ  بر نیست،
 
 نفی چرا پذیرد؟می را ستم چرا کند؟می تحمل را فقر چرا ●

 به یا، و ،"ترس": ترسدمی یا ،"جهل": داندنمی یا کند؟نمی
 اش،طبقه سرنوشتِ از جدا فردی، امتیازی کسبِ امیدِ

 و. شودمی مطرح مسئولیت، که، است این و. "نفع": سازدمی
 یم،باش معتقد ،"من"یِ انسان اصالتِ  به که، آن بی مسئولیت،

 .داشت تواندنمی معنا
 
 ،"توده" در و است، انحراف عاملِ  خود گاه که _ جهل اما ●



 ،نیست علومیِ نفِی معن به ،_ است کار در عامل این تربیش
 لکه،ب فقه، یا ،حقوق فیزیک،: مذهبی یا و انسانی یا مادی علومِ

 تعریف بدان انسان، که، است "ایویژهِی آگاه" آنیِ نف
 داریم، سراغ ،"روشنفکر" یک در که، ایویژهیِ آگاه. شودمی

 حصولِ " یا، ،"واقعیات بر اطالعِ" از عبارت که، ایآگاهی
 دانشِ  است، "هدایت علمِ" نیست، ،"ذهن در شی صورتِ 

 و یابی،حق و اندیشیروشن و بینیروشن است، "شدن"
 مسئولیتِ " که، است آگاهی این و است، "جهت" تشخیصِ 

 و تحصیل با آگاهی، این. کندمی ادایج "اجتماعی و انسانی
 در که، چند هر شود،نمی حاصل مطالعه، و کتاب و تدریس

 .است موثر آن، بخشیدنِ قدرت
 
 همین وجودِ . شودمی ناشی "بینیجهان" از آگاهی، این ●

 سخن آن از پیامبران، نیز و متفکران، یهمه که، است آگاهی
 در و ،"من" زرتشت، مذهبِ  در ،"سوفیا" یونان، در. گویندمی

 ،"حِکَمت" ،(اسالمی کُتبِ نَه) قرآن در و ،"ویدیا" وِدا، مذاهبِ 
 آن اروپایی، متفکرانِ امروز، که، است همان این،. است این
 از پرومته، که خدایی، آتشی. نامندمی "ایپرومته علمِ" را،

 گرما آتش، چون که، علمی بخشید، انسان به و آورد، آسمان
 .زایدمی ،(بینایی) نور و ،(حرکت)
 
 زبانِ  در. اندآمده انسان، به "حکمت" دادنِ برای پیامبران، ●

 سخن هم "علم" از جا هر ،(حدیث و قرآن) اولیه اسالمِ



 تشبیه "نور" به که، است علم این. است علم همین رود،می
 اصول، و فقه و شناسیجامعه و فیزیک وگرنه، شود،می

 رهبکث العلم لیس: روشنایی نه ،"بینش" نه است، "دانش"
 !اءیش من قلب فی اهلل یقذفها نور بل التعلیم، و التعلیم

 
 ممکن عالِم یک که ،است "انسانیِی خودآگاه" همان این، ●

 آن مَظهرِ  تواندمی( اُمی) سوادبی یک و باشد، نداشته است
 دانشگاهییِ ابوعل و دارد، صحرایی ابوذرِ که، همان. باشد

 ایتوده میانِ در آتش، چونهم که، است آگاهی ینا. ندارد
 جهت" را، همه و افتد،می جهل، شبِ  در خُفته و آرام، و رام
 احساسِ " کس، هر به و ،"آوردمی حرکت به" ،"بخشدمی

 _ علمبی یا عالِم _ فرد یک و بخشد،می "اجتماعی مسئولیتِ
 ردمِ م میانِ در و خویش، زمانِ در پیامبرانه، رسالتی را،

 آن حاملِ  پیامبران تاریخ، در که، همان. دهدمی خویش،
ِی نف. اندپیامبران وارثانِ که ،"روشنفکران" امروز، و بودند،

 و است، "جهل" ،_ آتش علمِ  حرارت، و نور علمِ  _ علم این
 .هاتحمل و هابدبختی از بزرگی بخشِ  عاملِ

 
 یک جهانی،یِ فکر وحدتِ یک معنای به _ توحید و ●
 : باشد علم این اشتعالِ  کانونِ  تواند،می ،_ "بینیجهان"
 
! ضئی زیتها یکاد غربیه، ال و شرقیه ال زیتونه، همبارک هشجر ●

 ربیض و یشاء من لنوره اهلل یهدی علی نور نار تمسسه ولولم



 هآی نور، سوره) علیم شئ بکل اهلل و للناس االمثال اهلل
2۴...)" 
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 ترس نفع، جهل، بررسی 

 
 نفع:  دوم بخشِ  ��
 
 تزش کارهای سوی به دلیل، سه به انسان، شریعتی، نظرِ از ●

 ،"نفع" عاملِیِ بررس به حال،. ترس نفع، جهل،: رودمی
 .پردازیممی

 
 را، "خواستن" خویش، هاینیایش در شریعتی، که زمان آن ●

 انقالبی شروطِ از یکی و داند،می انسان شدنِ ذلیل لِعام
 ما از و کند،می اعالم "نخواستن" را، ماندن انسان و شدن،

 چون را، خویش خویشتنِ  ،"نخواستن" با که، خواهدمی
 هب اشاره کنیم، "تنروئین" تاریخی، یاسطوره آن اسفندیار،

 های"خواستن"یِ تمام یریشه که دارد، طلبی"نفع" همین
 ی"فردی عاملِ" سه از یکی و است، تکاملی ضدِ و فردی

 .تاریخ طولِ  در بشر افرادِِی تمام انحرافِ 
 
 نفع، عاملِ  شک،بی ،"ترس نفع، جهل،" عاملِ  سه میانِ  در ●

 و عملی، هر انجامِ  به انسان، تشویقِ  در عامل، نیرومندترین
 عاملِ  که، چرا. است زشت اَعمالِ  به زدنِ  دست جمله، از
 و دارد، داشته، آدمی، فطرتِ در عمیقی، هایریشه ،"نفع"

 عاملِ  دو از ،"نفع" عاملِ  که، بپذیریم باید و. داشت خواهد



 تریبیش بسیار عمومیتِ  از ،"ترس" و "جهل" یعنی دیگر،
 .است برخوردار

 
 جهشی با صورت، هر در خویش،یِ تکامل یپروسه در بشر، ●

 یعنی، ،"بشری یمرحله" به ،"حیوانی یمرحله" از تکاملی،
 ادهنه گام پیچیده، و پیشرفته "حیوانِ " یک به شدن تبدیل
 به خود، با نیز، را خویش یغریزه دگرگونی، این در و است،
 وجودِ  از بخشی هم، هنوز طبیعی، طورِ  به و است، آورده همراه

 هم، آینده در و داشته، قرار غریزی، هدایتِ  تاثیرِ  تحتِ  او،
 .داشت اهدخو قرار

 
 یک به که، آن از پیش و است، غریزی موجودِ یک بشر، ●
 تِ هدای" تاثیرِ  تحثِ  شدتِ  به یابد، دست "انسانییِ خودآگاه"

 "نفعِ " بر غریزه، این اساسِ  و. است خویش وجودِ  ی"غریزی
 ردنِ ک دنبال به بشر، دادنِ  سوق یعنی، است، استوار شخصی

 نیز، اجتماعی شرایطِ  که، زمانی در ویژه، به و خویش، منافعِ 
 .است کرده ایجاد طلبی،نفع این برای را، الزم یزمینه

 
 مارکس، که، است حدی به تا انسان، هدایتِ در نفع، نقشِ ●

 و "فکر" بینِ  یمقایسه در مارکسیسم، مکتبِ یِ فکر پدرِ
 یک رفتارِ  گرِهدایت دو، این از یک کدام که، این و ،"نفع"

 به و را، "نفع" قاطع، تاکیدی با و شکی، هیچ بی است، فرد
 ی"ازیربن" را، طبقاتی منافعِ و فردی منافعِ تر،دقیق تعبیری



 باور این بر و. آن ی"روبنا" را، فکر و داند،می انسان فکرِ
 وا منافعِ  که اندیشد،می گونه آن فردی، هر اساساً، که، است
 زا متشکلِ  ستا ایمنظومه او، فکرِ عبارتی، به و. کندمی حُکم
 شکل وی، ذهنِ  در او، منافعِ توجیهِ  برای که کاذب، هاییایده

 یاعمال گرِتوجیه حقیقت، در فرد، هر یاندیشه و. است گرفته
 زج مارکس، یایده این و. کندمی تامین را، او منافعِ که، است

 که انقالبی، روشنفکرانِ ویژه به و استثنایی، هاییانسان در
 .است درست کامالً  اند،بریده خود،یِ بقاتط پایگاهِ از
 
 ،بگیریم اقتصادی تربیش را، نفع عاملِ  اگر رابطه، این در ●
 گر،استحمار و استثمارگر، استبدادگر، یطبقه سهِی بررس با

 یطبقه یعنی استثمارگر، یطبقه در: که کرد خواهیم مشاهده
 و "جهل" یعنی دیگر، عاملِ  دو از بیش که، عاملی زرمند،

 "عنف" کند، کشیبهره دیگری از تا کند،می وادار را او ،"ترس"
 مطرح "قدرت" ابتدا زورمند، یطبقه برای که، آن حال. است

 نظرِ  از که هم، استحمارگر یطبقه برای و. "نفع" بعد و است،
 مذهبِ" حفظِ ابتدا، است، "اعتقادی یطبقه" یک شریعتی،
یِ ایدئولوژ" یا ،"خواهتتمامییِ ایدئولوژ" یا ،"ارتجاعی

 .اشطبقه و خود "نفعِ" بعد و است، مطرح ،"لیبرالیستی
 
 

 ادامه دارد. ♻
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