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 مقدمه : 

 
 دوستان گرامی! ●
 
یک گاه به  ،به این نتیجه رسیدم که ،45سال  آغازِدر من  ●

بیش از ده بار پاسخ  ،شریعتی سوالِ یکسانِ دوستدارانِ
 !امروبرو شدهو باز همچنان با همان سوال  ،امداده

 
 "پرسش درباره شریعتی"، طرحی را با نامِ 45 در خردادِ ●

خویش  آغاز کردم. در این طرح، دوستدارانِ شریعتی سوالِ
را برای من ارسال کرده، و من پس از پاسخِ به آن سوال، 

 دادم.فایلِ صوتیِ آن را در کانالی به همین نام قرار می
 
پرسش هفتاد حدودِ  ادامه یافت، و 45این طرح تا دی ماهِ  ●

با توجه به و در کانال قرار گرفت. و  ،آماده شدهو پاسخ 
 من در قیامِ دی، این کار متوقف گشت. درگیریِ

 
به صورِت  ،آن هفتاد فایلِ صوتی را ،اکنون قصد دارم که ●

در هر جلد ده سوال، منتشر کنم.  ،در هفت جلد کتابو  ،متن
 ن مجموعه است.ای اولِ جلدِ ،و این کتاب

 
 نگاهِ نو _ سپاس با ��
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 کاوس کیانی
 

 هابرخوردِ ما با حاکمیت
 

 قدرت هِ ما بهنگاموضوع : 
 

 ی شریعتیدرباره

 
 ۱۳45سال : 

 
 

 کانون آرمان شریعتی
 
 

 خانه



 
 پرسش : 

 
 توانیم ایآ :که ستیموضوع چ نیا در موردِ یعتیشر نظرِ ●

 و ییاقتضابر بنا ظالم،و با حاکمِ  ،حاکمِ ظالم بود هِیبر عل
 نیم اامشخصاً سوال یعنیکرد؟  یاریو هم یهمکار ی،مصالح
به صورِت  توانیم ایآ ی،عتیشر یِفکر یدر منظومه که: است
 ؟ریخ ای ،جور رفتار کرد تِ یبا حاکم یشرط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 پاسخ : 

 
 ،میی انتخابات هم که بودمرحلهدر  ،ژهیبه وهمیشه، و ما  ●

ر بهت پس، .میها روبرو بودمشکالت و بحثسواالت و  نیبا ا
 نوعِ ، خودمان در جمعِ ،شهیهم یو برا ،بار کی ه ما،ک است

ها را روشن حکومت و ،هادولت ها،تمیبا حاک یعتیشر برخوردِ
 .میکن
 
ز ا ،کنندگاناز سوال یکیی پرسش و پاسخ، در یک جلسه ●

 کیاز  و مکرر شما چرا مداوم !زیدکتر عز :پرسدمی یعتیشر
هر ر دو  ،دیکنمیصحبت  ریی زر و زور و تزوگانهسه ای ثیتثل
 کیحداقل  ،اییسخنرانهر  و ،یهر کتاب ی،اهر نوشته ،یبحث

زر و زور و  یبه کربال ،یزیگر کی ،معروف به قولِ و ،یااشاره
 !؟یستعلت چ د،یزنیم ریتزو

 
 ، اگر به خواست و تمایلِ اساساًگوید: در پاسخ می یعتیشر ●

 ازمردم رهاییِ  خاطرِ هب ،اگر ناچار نبودم که یعنیخودم بود، 
، و به "یاسالم سمِیتپروتستان"به  ی،اجتماعفرهنگی و انحطاطِ 

 حرفِ  چیبپردازم، من اساساً ه "یمذهب اصالحِ" عبارتی، به
این حرفِ شریعتی، و  !زدمینم گانه،سه نیاز ا ریغ ی،گرید

 ؟چه کنم" :حافظ است که مشهورِ اشاره به همان شعرِگویی، 
 !"نداد استادم ادی ،دگر حرفِ



 
 ،نمکتاکید  ی حیاتی،لهامس هم مایلم که در اینجا، بر اینمن  ●

مهم  بسیار اریبس ،هیقض نیفهمِ ا و، بوده یاساس اریبس ،چون
 یعنیروشنفکر،  کی :معتقد است که یعتیشرپس،  .است

 ایدب بایستد، ستمیسستمِ یک در برابرِ  دهخوایکه م یکس
ر و زتثلیثِ شومِ با  یمبارزهاش، ساسیا کارِ ،که درا بدان نیا

 است. ریزور و تزو
 
 ی،حرفِ اساسآن  :باور است که نیبر ا ، شریعتیواقع رد ●

و  زر و زورتثلیثِ  یِنف ،در جامعه بزندباید  یروشنفکر هرکه 
 نشِ یب"یک  یدارا ی: هر روشنفکری، بایدعنی است! ریتزو

 نقدِ :عرفت باشدو م ،ی قدرت، ثروتدر سه عرصه ،"یانتقاد
 چرا؟خب!  .و نقدِ معرفت ،قدرت، نقدِ ثروت

 
 او، از نگاهِ .است یطبقات  نگاهِ کی ،خیبه تار یعتیشر نگاهِ ●

شود. و هابیل و تاریخِ بشر، با نبردِ هابیل و قابیل آغاز می
 ظامِ ن یکیدو نظام، بشرند.  خِیتار قابیل، نمادِ دو نظام در آغازِ

ی مبتنیِ بر هیاول یِدامداری همان نظامِ هابیلی، و به عبارت
 ،دیگریو  آن است، مظهرِ لیکه هاب ،مالکیتِ اجتماعی و برابری

یِ مبتنیِ بر کشاورزنظامِ  نظامِ قابیلی، و به عبارتی همان
ا که ب آن است، مظهرِ لیابق، که مالکیتِ خصوصی و تبعیض

باِر نجرشکل گرفته، و آنگاه، تاریخِ  ،خصوصی تِیمالک شِیدایپ
 شده است. بشری، آغاز



 
و  نمادِ دو نظام ،لیو قاب لیهابی تاریخِ شریعتی، در فلسفه ●

بوده، و جنگِ آنان،  دو سیستمِ سیاسی اجتماعی اقتصادی
جنگِ دو نظام، جنگِ مردم  ،در واقعجنگِ دو برادر نیست، و 

و در  ی محکوم است.ی حاکم و طبقهو حاکمان، و جنگِ طبقه
 تِ یکه بر مالک ینظام .جنگندیم باهمدارند  نظامدو  حقیقت،

 بر مالکیتِ خصوصی وکه  ینظامو استوار بود،  و برابری یجمع
 .استاستوار  ضیتبع

 
 :که معتقد است م،سیمارکس مکتبِبرخالفِ  ی،عتیشر ●

 "ریتزو"و بعد  ،آورد دیرا پد "زور"بود که  "زر"و  استثمار
، نه بر این باور است که:، رفتبرای توجیهِ زر و زور، شکل گ

 یزورِ روسا یعنی را پدید آورد. "زر"بود، که بعد  "زور"اصل، 
 هدبو رئیس که انیدیسفشیرو ، مان، حاکجویانقبائل، جنگ

شان تاکنون در خدمتِ اجتماع بود، با و قدرت دند،یجنگیمو 
آغازِ دورانِ کشاورزی، و پیدایشِ مالکیتِ خصوصی، برای 

مالکیت، در خدمتِ زورمندان قرار گرفت، و این ظِ کسب و حف
 ایِ آن، شکل گرفت.یک دولت، به معنای سنتی و قبیله

 
رِی گیی، و در نتیجه، شکلخصوص تِیمالک پس از پیدایشِ ●

 های محدودِ کشاورزی، تحتِ اختیار و مالکیتِ دولت، زمین
 ی تحکیمِ جامعه قرار گرفت. و در پروسه و ظالمِ یقو افرادِ

ی هاجنگی دولت، به مرور، و با بُروزِ قدرت، و گسترشِ حوزه



شدگان، و در نتیجه، رشدِ نظاِم سازیِ مغلوببرده ای، وقبیله
و  ،شدهجمع  ی بسیاریهاپول داری،کشاورزیِ مبتنیِ بر برده

 گرفت.شکل  خصوصی "ثروتِ "
 
ِه وگیریِ قدرتی که، حافظِ منافعِ فرد و گرآنگاه، پس از شکل ●

ی که، همه چیز را در "مالکان"خاصی بود، و پیدایشِ 
خویش گرفتند، مردم دچارِ سردرگمیِ غیرقابلِ  "انحصارِ"

تحملی، در هضمِ این تحوالتِ عظیمِ اجتماعی شده، و نیازمنِد 
بینیِ جدیدی شدند، که بتواند، این تغییراِت دریافتِ جهان

یزِ جدید را، آمکرده، و وضعیتِ تبعیض "توجیه"شگرف را، 
 برای آنان، قابلِ هضم نماید!

 
 "ثروتِ "و  "قدرت"گیری پس، با پیدایشِ مالکیت، و شکل ●

این  "گرِتوجیه"انحصاری، جامعه نیازمندِ افرادی شد که، 
شرایطِ نوینِ اجتماعی بودند، تا به این سوالِ کلیدیِ مردمِ 

 شیپ سالِ دهشده که  هچ :که دچارِ تبعیض شده، پاسخ دهند
! چرا که، در گذشته، ؟و اکنون چنین شده استنبوده،  نیچن

ثروت در حافظِ منافعِ فردی بود، و نه  نه قدرتبرخالفِ امروز، 
 ه است.بود افرادِ خاصیانحصارِ 

 
 "ثروت")سیاست( و  "قدرت"آری! آن باندِ صاحبانِ  ●

)اقتصاد(، نیازمندِ پیدایشِ افرادی شدند که، کارشان، 
تزویرگری است. و بدین سان، با پیدایشِ این  گری وتوجیه



)فرهنگ(،  "معرفت"تزویرگران، و در اختیار گرفتنِ بخشِ 
 ،سه چهرهی حاکمِ برای اولین بار در تاریخِ بشر، یک طبقه

 .ریزر و زور و تزو شومِ گرفت. همان تثلیثِ شکل 
 
و د نِیجنگِ ب ،خیتار تمامیِ  ،معتقد است که یعتیشر پس ●

از  ؟یاز چه زمان .ی محکومی حاکم و طبقه، طبقهاست طبقه
ه ب لیو قاب لیاز جنگِ هاب یعنیشود، میآغاز  خیکه تار یزمان
و ما حل نشده،  مشکلِ ، هنوزاز آن روز تا امروزو  بعد.

 :نداهستادیهم ا در برابرِ ،دو طبقهو  ستم،یهمچنان دو س
ی دِ طبقهگرچه در درونِ خو .ی محکومطبقهو ی حاکم، طبقه

ما اما ست، ه ییهایبنددسته هم، ی محکومطبقهخودِ حاکم و 
 .میکنمیصحبت  یکلبه صورتِ  جا نیادر 

 
جنِگ به صورتِ یک را  خیتار یعتیشر خب! دریافتیم که، ●

بقاِت تنها ط طبقات،با این توضیح که،  .ندیبمی دائمی یِطبقات
هم  یاتِ اعتقادطبق گیریِو ما شاهدِ شکل ،نبوده یاقتصاد

 .تیروحان مثلِ کند،هستیم، که به صورتِ یک کاست عمل می
 طبقاتِ  یِبندمیتقس ،یطبقاتِ اعتقاد همینباز در درونِ  ،اما

باز تضادِ  ،در درونِ خودشان یعنیهم وجود دارد،  یاقتصاد
 .داردوجود  یاقتصاد

 
جنِگ " کمیدانِ ی ،خیتاری صحنه ی،عتینظرِ شر آری! از ●

 و ی محکوم،ی حاکم و طبقهطبقه نِیب ی"جنگ"، است "یاتطبق



در سه  ر،یزر و زور و تزو :سه چهره است یدارا ،ی حاکمطبقه
 ،کند کهمی یو سع ،و اقتصاد و فرهنگ استیس یعرصه
 .دسرکوب کن ، برای حفظِ این برتریِ طبقاتی،رای محکوم طبقه

قرار هم در کنارِ  چهرهسه  نیکه ا نیپس از ا ،دولتو 
 .گرفته استشکل  گرفتند،

 
 کوم،ی محی ما، طبقهرابطه ،است که نیاالن سوال ا !خب ●
که دولت و کلِ نظامِ سیاسی و اقتصادی و ی حاکم، طبقه با

 فرهنگیِ کشور، ارگانِ توجیه و حفظ و گسترشِ منافعِ اوست،
 چگونه باید باشد؟

 
از مو، توجه  تری باریکدر این نقطه، باید، به این نکته ●

 نه ،تواندمی ،ی حاکمآن طبقهداشته باشیم که: یک فردِ عضوِ 
نه به اقتصاد کاری داشته باشد، و نه  باشد، یاسیس فردی

 مرفهِدارِ سرمایهی طبقه مثلِ توجهی به فرهنگ نشان دهد، 
و  ،مشغول باشد خودش یِزندگو صرفاً به تهران، شهرِ  یالاب

و دیگر مسائل اجتماعی نداشته  استیبه سهم  یکار اصالً
 !ددولت باشحاکمیت و مخالفِ  دتوانیم یحت و باشد،

 
شکل  در چنین شرایطی، باز هم، هر دولتی که در کشور ●
دارِ مورِدنظرِ ما نیز خواهد بود. ی این سرمایهندهینما رد،یگیم

ی های تابعه، نمایندهچرا که، در نهایت، دولت و ارگان
 ای که، دارایعه است، و حافظِ منافعِ طبقههای جام"دارا"



مندِ از استثماری است، و بهره یِانحصارخصوصیِ  تِیمالک
 ی همان استثمار!ی اجتماعیِ زادهتمامیِ امکاناتِ گسترده

 
ی طبقهو ی حاکم، طبقه :میدار ی عامما دو تا طبقهپس  ●

 شرایطِ خاصِ انقالبی، هر دولتی، در دستِ در و جز  .محکوم
 ،است. نمایندگانی با سه چهره: اولی حاکم طبقه نمایندگانِ

 یها، که کارهاتکنوکراتو  ،هاروکراتوب مداران،سیاست
اقتصاددانان، مدیراِن  کنند )زور(. دوم،اداره میرا  یاسیس

ی اقتصادِی ی، که برنامهاقتصادگرانِ و تحلیل ،یاقتصاد
وم، روحانیان )در برند )زر(. و ساستثماری را به پیش می

طرفدارِ نظامِ حاکم )در  روشنفکرانِ های پیشامدرن(، ونظام
که کارِ این روحانیان و روشنفکران، توجیِه ، های مدرن(نظام

حامیِ  ی"ایدئولوژی"تبعیضاتِ حاکمِ بر جامعه، با توسلِ به یک 
 استثمار است )تزویر(.

 
اختیار ی حاکم دولت را در ! در آن شرایطی که طبقهخب ●

شریعتی، در برابرِ این سواِل  دارد؟! هی محروم چطبقه دارد،
با صراحت و  ،۱۲۱ی صفحه 3در مجموعه آثار بسیار حیاتی، 

 جدیت، پاسخی درخورِ توجه بیان کرده است.
 
 "جنگِ "در نگاهِ او، انسان، در طولِ تاریخ، همواره شاهدِ یک  ●

کوم بوده است. ی حاکم و محطبقاتیِ مستمرِ بینِ دو طبقه
وده، ب "جنگِ سرد"جنگی که، بسته به شرایطِ اجتماعی، گاه یک 



جناحی، برای هر  ،جنگ نیدر ا ! و طبیعتاً،"جنگِ گرم"و گاه یک 
 .داشته باشد ی"سنگر" دیبا دفاعِ از منافعِ خویش،

 
 را به "دولت"، در طولِ تاریخ، ی حاکمطبقه ،یعتیاز نظرِ شر ●

خواهِ خویش، به کار گرفته است، و لد "سنگرِ"عنوانِ آن 
محکوم نیز، همواره بی سنگر و بی پناه بوده است! ی طبقه
 و در مبارزه ،ی حاکمسنگرِ طبقه :عبارت است از ،دولتپس 

 آغاز ،ی محکومطبقهمنافعِ  هِیبر عل ،ی حاکمطبقه جنگی که،
 کرده است.

 
نگر بدون س ست؟یجنگ چ نیدر ا محکومانما خب! سنگرِ  ●

، 3در همان مجموعه آثار  ،یعتیشر .میبجنگ میتوانیکه نم
حزِب  کی ی محروم و محکوم،طبقه سنگرِ :کند کهمیاشاره 

 به دنبالِ کسبِ  که طبقاتی است،حزبِ و  ،یحزبِ مردم ،یانقالب
 است. منافعِ مردم

 
جنِگ "ی محکوم، در این طبقه "سنگرِ"از نظرِ شریعتی،  ●

است، که به طورِ طبیعی، با ایجاِد  حزب، "دائمیِ تاریخی
و رفته رفته  کاها،یها، سندهیاتحادنهادهای مدنی، 

 گیریِ به شکل ،تیدر نها ی، آغاز شده، وسراسر یکاهایسند
 مردمی، خواهد انجامید. احزابِ بزرگِ

 
 



 
خطِ فکریِ که  ،یعتیشر نِاطرفداراین باورِ برخی از  ●

یک باورِ ابلهانه، و ، یستن یبحز ، دارای خطِ حرکتیِیعتیشر
تحریفِ آشکارِ مکتبِ شریعتی است. چرا که، خطِ شریعتی، 

ی شریعتی، در یک مقطعِ زمانی خاصِ خودِ لزوماً همانِ پروژه
او نیست، و ما باید خطِ حرکتیِ خودمان را، با یک جستجوی 
دقیق در درونِ آن مکتبِ فکری، بیابیم، و خطِ فکریِ شریعتی، 

ی، یک حرکتِ حزبیِ ضدِ قدرت را توصیه کرده بی هیچ شک
 است.

 
در و درست ، ۰۱در سالِ ما شاهد بودیم که، شریعتی،  ●

 ،تنداش امکانی برای فعالیتِ حزبی وجود ، اصالً هیچکه یزمان
کند، و به گمانِ من، همین کنفرانس، عامِل میاز حزب صحبت 

 ی ارشاد بوده است.تعطیلیِ زودهنگامِ حسینیه
 
 دی ارشاهینیحس احساس کرده بود که، یعتیشرز نظرِ من، ا ●

 ،هافتد کمیفکر  نیبه ا ،نیبنابرا به زودی خواهند بست. ورا 
ی خویش را، پیش از بسته شدِن "خطِ حرکتی"ی اصلیِ هالمس

سازد، که این مطرح  ارشاد، برای پیروانِ راه و آرمانِ خویش،
دِ قدرت، در راستای راه عبارت است از: یک حرکتِ حزبیِ ض

ی آزادی، برابری، عرفان، جهتِ فراهم گانهتحققِ آرمانِ سه
 ساختنِ بستری، برای خداگونه شدنِ انسان.

 



 
ه مطرح کردرا  یخیتار یِشناساسالم پیش از این، یعتیرش ●

شده ها برده به آسمان تیروحان که توسطِ بود، و اسالم را،
 نیزم های اسالم، بهصیتوقایع و شخ کردنِ یخیتار بابود، 
فکر  کیاز با ایدئولوژیک کردنِ مذهب، آن را،  ،بعدو  آورد!
، به یک ایدئولوژیِ عینیِ مترقی و حرکتیبذهنیِ ی شهیو اند

 بخش، مبدل ساخت.انقالبی و رهایی
 
الفِ برخی از طرفدارانِ هپروتیِ امروزیِ شریعتی، برخاما  ●

، به خوبی انداصالحاتتحتِ تاثیرِ جریانِ سخت ، که خود
ی حوزه جهتِ خروجِ از، "جریانِ فکری"دانست که: هر می

 ،"یاجتماع انِیجر"فکری و ذهنیِ صرف، و تبدیل شدن به یک 
در چارچوبِ یک حرکِت  ، و فعالیتحزب کایجادِ ی ازمندِین

ی با در مبارزه ،ی محرومسنگرِ طبقه ،که یحزب حزبی است.
 یِهای فلسفانیبر بن ته حزبی که،. البباشد ،ی حاکمطبقه

 .تاساستوار  اومانیستی و اگزیستانسیالیستی و مذهبی
 
نه اسالِم  ،ی استخینه اسالمِ تار ی،عتیخطِ شر پس، ●
 ینه اسالمِ فلسفو  ،ی استنه اسالمِ حزب ،است کیدئولوژیا

 _ یحزب _ کیدئولوژیا _ی خیاسالمِ تار کبلکه، ی ،است
 ، امادباش یاگر فلسف . چون،چهار بُعد با ی است! اسالمیفلسف

اگر  .شودیدچار م لسوفانیف تِیبه ذهن ،نباشد یخیتار
 یزبح نباشد، یخینباشد، تار یفلسف ، اماباشد کیدئولوژیا



ِل مثخواهد شد، مبدل  یای فرقهبسته تِیذهن کیبه  ،نباشد
 مثل تصوف، و غیره. ن،یمجاهدحوزه، مثل 

 
ه این مساله خودآگاه باشیم که: مکتِب ب دیباهمواره  آری! ما ●

 ،یخیتار یِچهار بُعدِ اساس یدارااست  یانیجر شریعتی،
 در کنارِ دیبابُعد  چهار نیا ی. وو فلسف ی،حزب ،کیدئولوژیا

بخش اگر خواهانِ موفقیتِ این مکتبِ رهایی باشند. وهم 
 ،توامان ،هر چهار بُعدش را، مان باشد کهحواسِ دیباهستیم، 

 .میش ببریو پ ،میهدرشد  ،و هماهنگِ با هم ،مانهمز
 
ما  .ریعز دِیمان امدوست به سوالِ گردمیبرم اکنون !خب ●

 م،یها هستدولت "بر" شهیهم ،ان هستیمحاکم "بر"همیشه 
 هِ یبر عل م،یستیها نبا حکومت ما .ما روشنفکران ژهیوه ب

 ی است! چرابرخوردمان انتقاد شهیهمو  م،یستها هحکومت
زر و  تثلیثِ شومِ مظهرِ ،دولت را خ،یی تارشهیهمما، در  که،

 ی، حت، و در هر زمانیایدر هر دوره . ومیدانیم ریزور و تزو
حاکم شود، اخالق  یحاکم شود، دموکراس سمیالیاگر سوس

ی حاکم سنگرِ طبقه ی،در هر شکل ،هاباز دولت ،حاکم شود
 نِدورادر  خ،یاراز ت یخاصکوتاهِ هستند، مگر در مقاطعِ 

 یا یک جنبش. انقالبی پیروزیِ یک اولیه
 
 
 



 
اگر به انقالبِ بهمن نگاه کنید، تنها یکی دو ماه ماهیتی ضدِ  ●

و آمد، کار  یرو یمردم دولتِ در آغاز، یک مردمی نداشت.
 ،نکردستامردمِ با سرکوبِ  ،بالفاصله به کار کرد، اماشروع 

به  ی ضدِ مردمی شدن. ووبه س ودریم ددار ،نشان داد که
ما از  صراحتاً گفت که: ینیخم ،دیرسکه  ۰3 ریت هجده
به سرعت وارِد ثروت آنگاه،  !میکنمیدفاع  نادارهیسرما

نیز  ریتزوبه دنبالِ حضورِ قویِ ثروت،  ،هم بعد صحنه شد.
 !دفاع کند تا از قدرت و ثروت آمد،می دیبا عتاًیطب
 
نها ت ، حاکمیتِ مردمیکه مینیبمی نیزصدرِ اسالم  در دورانِ ●

شروع  روابطِ ضدِ مردمیو بعد  ،استحاکم  یدورانِ کوتاهدر 
 یامام علبعد هم مان و...، ثععمر و ابوبکر و حکومتِ  .شودیم
و در نهایت، ضدِ انقالب، به طوِر  بکند، یتواند کارینم و دآییم

 کند!کامل، تمامیِ دستاوردهای انقالب را، نابود می
 
ی حاکم ها ارگانِ سرکوبِ طبقهدولت ،یعتیشر دِیاز د ●

 ! ما باید بهحاکم باشد دهخوایم یسهر ک . حال،هستند
 شهیما هم م، نه به اشخاص.یو روابط توجه داشته باش ارهایمع

ی است. رابطه مشکوک شهیدولت هم .میانونظها مبه دولت
در  ،که ستا یدو تا دشمن، یا بیمثل دو تا رق ما با دولت،

قرار گرفته، و هر طرف، مراقبِ دیگری است، تا بر هم  برابرِ
 !اش نکندرده، و غارتوارد نک ایضربهاو نتاخته، 



 
 و مردم، دولتی بینِ به شکلی عمیق، به رابطهاگر ما  ●

جامعه و دولت، دو تا دشمن یابیم که، بیندیشیم، درمی
ی ل، به همین جامعهبه عنوانِ مثا .همند در برابرِو هستند، 

ملت را منکوب کند، ملت  خواهدیدولت مخودمان بنگریم: 
بیِن  روابطِو  دولتِ بهتری را حاکم کند، یجور هیخواهد میهم 

 است. جنگو نوعی  ،ی استروابطِ دشمن آنان،
 
 
 : ماندر پاسخِ به دوست ⚡
 
 و ،است کیدموکرات نظامِ سیاسیِ یک کشور، نظامی گاه، ●

 کیدموکرات یطروابدارای ، های اروپاییرخی از دولتمثلِ ب
 ،داشته استرا بر ی موجودهاضیاز تبع بزرگی بخشِو ، است

ی ستیهای اومانهیپانیز مبتنیِ بر حقوقِ بشر و جامعه قوانینِ و 
 بر جامعه قانونو ها قدرتِ انتخاب دارند، انسانو  ،است

ر تبا حاکمیت، کمی ما . در چنین زمانی، رابطهکندمیحکومت 
 است."تعاملی"تر ، و بیش"تقابلی"
 
دولت  "بر"ما همچنان  ی نیز،طیشرا چنیندر در هر صورت،  ●
، میدانیی مردم مآن را ارگانِ سرکوبِ توده. باز هم میسته

ی ندهیرا نما آنو هنوز هم  هر چند سرکوبی نرم و پنهان!
 یخصوص تِیالکم مدافعِ که میو معتقد م،یدانیی حاکم مطبقه



دفاع  یبورژوازی طبقهاز هم هنوز و ، و استثمارِ مردم است
انتخاِب  و قدرتِ ،است کیچون روابط دموکرات ،اما .کندمی

 "یمشارکتِ انتقاد"در عمل به نوعی ما  ،شده تیها رعاانسان
ا ام م،یی کنی مبا دولت همراه ،شرفتیپ یبراو  ،پردازیممی

 ی است!انتقادبرخوردی با مِ توا هم این همراهی، باز
 
 میهست نیهنوز به دنبالِ ا آری! حتی در چنین شرایطی نیز، ●

 لیتبد اجتماعی، تِیمالک کیبه  ،را یخصوص تِیآن مالک ،که
 ،ییروستا یهاابه شور ،نظامِ قدرتمندِ متمرکز را .میکن

انحصارِ قدرت را . میکن لیتبد ، و استانی،یامنطقهشهری، 
ات معرفت و اطالع انحصارِبشکنیم، ثروت را ارِ انحص م،یبشکن

قدرت و ثروت و  کنیم. تا "عمومی"ها را و آن ،را بشکنیم
 ی خاصی، نباشد.معرفت، در انحصارِ طبقه

 
از نگاهِ ما پیروانِ آرمانِ شریعتی، جایگاهِ روشنفکراِن  ●

ی خودآگاه، در این جنگِ تاریخیِ طبقات، در مردمی، و توده
زب است. و این جنگ، در یک نظامِ ظالمانه و ح "سنگرِ"

، و در یک نظامِ عادالنه و "جنگِ گرم"دیکتاتوری، یک 
توان آن است، که در واقع می "جنگِ سرد"دموکراتیک، یک 

 ی نیز نامید.مشارکتِ انتقادرا نوعی 
 
 
 



 
را  واداده روشنفکرانِ این حرفِامروز اما، هرگز فریبِ  ●

چرا  ،را یعتیروشنفکرانِ خطِ شری از حرفِ برخ یحت د،ینخور
 مشارکتِاند. امروز طلبان فروختهکه، خود را به جریانِ اصالح

ارکِت ؟ مشگرستم ستمِیس کیبا مشارکت چه؟!  یعنی یانتقاد
 ؟!گرسرکوب با یک سیستمِ

 
در منظورمان  زنیم،حرف می یانتقاد مشارکتِما از اگر  ●

 است. و کیدموکراتنه و تا حدی عادال ستمِیس رابطه با یک
ی اسالمیِ آن، برخوردِ علی با حکومتِ ابوبکر و عمر در نمونه

برانداز کند، ینم امیق کند؟صدرِ اسالم است. علی چه می
 یتزش از بین بردنِ و ،یو دگرگون رییبه دنبالِ تغ اما، نیست

 گوناگون است.های به شکل ایراداتِ کوچک،و 
 
با استراتژیِ مشارکتِ انتقادی، ما ، در یک نظامِ دموکراتیک ●
 میکنمی یاحزاب، سعو  ،هاهینهادها، اتحادایجادِ  قِیاز طرو 

و در همان  ،میرا کنترل کن موجود کِیدموکرات حکومتِ که:
ز رو ،ی مردمتوده بخشیِ بهبخشی و سازمانیآگاهخودبا حال، 

مرکزِ ت"، و از "تمرکزِ ثروت"از  ،"تمرکزِ قدرت"از  ،به روز
 را، "قدرت و ثروت و معرفت"و  م،یبکاه ،)اطالعات( "معرفت
 ،کردنِ قدرت، ثروت یاجتماع. آری! رسالتِ ما، میکن یاجتماع

ک نه در ی ،اما ،است یمشارکتِ انتقاداستراتژیِ با  ،و معرفت
 حکومتِ ستمگر!



 
غیرِدموکراتیِک های حکومت :میدار حکومتپس ما دو نوع  ●

داری )مثلِ مردم توسطِ نظامِ سرمایه "غارتِ" حامیِ گرِسرکوب
از هیچ جنایتی  ،که برای حفظِ حکومتِ خویش ،حکومتِ ایران (

 "استثمارِ"دموکراتیکِ حامیِ های و حکومت کنند،دریغ نمی
داری )مثلِ حکومتِ دانمارک(، که مردم توسطِ نظامِ سرمایه

 یارهایعمبراساسِ  ، ومعمول به طورِ ،را کیروابطِ دموکرات
 .کنندمی تیعار ی،امروز

 
از  و پیش ،خیدر طولِ تار ،در گذشته وید :گیم یعتیشر ●

رسالِت  ر،یصد سالِ اخ چهاریعنی پیش از  د،یدورانِ جد
ها توده دادنِ بیفر و کردن و خراستحمار گر، ریتزونیروهای 

ر تدهیچیپشان کار اخیر،سالِ  صد چهاراین  اما، در، است بوده
 دادنِ  بیفر و کردن و خراستحمار شان، و کارِ اصلی شده،

انِ به می ،متعاقباً تا آن روشنفکران، شده است!شنفکران ور
را به  و آنان، و به استحمارِ آنان بپردازند ها رفته،توده

 !مشارکتِ با حکومتِ ظالم بکشانند
 
ن خودتادادِ خودتان به  !دیریروشنفکران فاصله بگ نیاز ا ●

 مردم سویبه  راگ !دیز توانِ خودتان استفاده کنا !دیبرس
به درک،  ،امدندیاما اگر ن کنید،استقبال  ، از آنانآمدند

ی عمله"به شما را  ی،عتیلِ شروبه ق، وگرنه! دیکن شانیرها
مفت و  ،که ییهاآدم یعنی .کنندمی لیتبد "آماتورِ ظلمه



در این  دانید،. آیا میدیکنمی یهمکار هابا دولت ،یمجان
به نابودی را  زیچه چ، مزدوریِ رایگانِ برای ستمگران

ر کا نیا دینکن! را "شیخو ییِخدا شتنِیخو"آن  ؟کشانیدمی
 ! نکنید!را
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 کاوس کیانی
 

 جایگاهِ گفتمانِ شریعتی
 

 بخشگفتمانِ مغلوبِ رهاییموضوع : 
 

 ی شریعتیدرباره

 
 ۱۳45سال : 

 
 

 کانون آرمان شریعتی
 
 

 خانه



 
 پرسش : 

 
ی بر جامعهای دانهیکه روحِ ناام ،طیشرا نیدر ا !نگاه جنابِ ●

 نیبه ا ،تواندیچقدر م یعتیشری شهیاند ،ما حاکم شده است
 ارهدوب تواندیم ایآ ؟تحرک و حرکت ببخشد ،روح یبی جامعه

ما چقدر ی جامعه ،در واقع ؟وجود آورده را ب هیاول همان شورِ
 است؟ یعتیشری شهیاند ازمندِین یفعل طِیدر شرا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 پاسخ : 

 
چند واقعیتِ انکارناپذیر را  مادر آغاز بهتر است که  ●

 نیچند خاطرِه ب ،یعتیشری شهیاندچرا که امروز،  بپذیریم.
ای، در مظانِ اتهام قرار گرفته است، عادالنهبه شکلِ ناعامل، 

و علتِ طرح و گسترشِ این اتهامات، کثافتِ وجودی و 
نند، تا کطلبان است، که سعی مینماییِ تبلیغاتیِ اصالحسیاه

گندی را که خود، به همراهِ مطهریِ مرتجع، از آغازِ انقالب 
 اند را، به نامِ شریعتی بنویسند!تاکنون زده

 
ناشی انقالبِ ما  ،که مطرح شده است گونه نیا ،که نآ اول ●

 . چون،ب کامالً غلط استخُکه است،  یعتیشری شهیاز اند
روشنفکِر  یروهاینو  ابان،یکفِ خ یروهایناکثریتِ گرچه 

طرفداِر  ، از جوانان و دانشجویانِ خودآگاهِحرکت نیآغازگرِ ا
 ،، امادیمدیمی ابانیخ کفِدر را  انو ما آن ،بودند یعتیشر

ی گفتمانِ ، زادهآن انقالب تِیماه ،است که نیا تیواقع
 ی شریعتی نداشت.خمینی بوده، و ربطی به اندیشه

 
 ،، که در آغاز"یعتیگفتمانِ شر"، در جریانِ مبارزه، در واقع ●

مغلوبِ رفته رفته، گفتمانِ غالبِ در بینِ جوانان بود، آن 
 یقیفبا تل ،تمامرندیِ با  ،ینیخم چرا که شد. "ینیگفتمانِ خم"

ر و بعداً د ،یگفتمانِ مذهب ،یعتیچپ، گفتمانِ شر از گفتمانِ



صدر و یزدی، پاریس، با گفتمانِ دموکراسیِ تزریقیِ بنی
بر حرکتِ انقالبیِ مردم و آن را  را ساخت، "گفتمانِ خمینی"

کرده، و بر انقالبِ مردم خدعه  ،خودش و به قولِ حاکم ساخت،
 .چیرگی یافت

 
 یاساس یکیتفکما نیروهای خودآگاهِ انقالب، به ، حقیقتدر  ●

تمانِ گفو  ،انقالبگفتمانِ خودِ  نِیب و قائلیم، بهمنانقالبِ در 
م حاک رفته رفته از انقالب که بعد ایایدئولوژی یعنینظام، 

که این تغییرِ ماهیت،  ،بینیمماهوی میکامالً  تفاوتی، شد
طلبِ ارتجاعی، نظیرِ روحانیانِ قدرت توسطِ خودِ خمینی، و دیگر

واِر مطهری، بهشتی، رفسنجانی، و...، و پس از ورودِ گله
روحانیتِ غیرِ سیاسی و غیرِ مبارزِ ارتجاعی، و نیز نیروهای 

ی روستایی، به صِف ی استحمارزدهماندهناخودآگاهِ عقب
 انقالب، رخ داد.

 
اساسیِ بیِن  کِیفکت نیا ،ما دِیجد نسلِ دِید امروز اما، در ●
عنواِن ه را ب یعتیشرآنان و  ،دیده نشده "نظام"و  "انقالب"
 !دانندیماین نظامِ ارتجاعی نِ مدوجود آه از عامالنِ مهم ب یکی

، و در حقیقت این "انقالب" ، اینکه یمدانیمهمه  ،البتهو 
 نیا ،عتاًیطبو ، ه استما آوردمردمِ  سرِ یی برچه بال ،"نظام"

جایگاِه بر  ،را بارزیان ضرباتی ،منصفانهرتجاعی، ناروندِ ا
جامعه، که عامالنِ اصلیِ  ی در ذهنِ جوانانِعتیشری اندیشه

 .وارد ساخته است اند،هر تحولِ اجتماعی



 
ِن رفت بینبا از  یعنی ،دوران رِییاساساً با تغ آن که، دومو  ●

و به دچارِ بحران شدنِ ایدئولوژیِ چپ،  کمونیستی،های نظام
و جهانی شدنِ نظاِم ، انقالبیهای جنبشمحاق رفتنِ 

 با یدارهیهار شدنِ سرما ،پس از آنو  ،یدارهیسرما
ا ر ارزشی چیکه ه م،سیبرالیولئناقتصادیِ نظامِ گسترشِ 

ی به اندازه ،دارهیسرما هنُ م:ینیبمی تا جایی کهشناسد، ینم
 مردمِ  درصدِ کی و دارند، هیسرما انسان اردیلیم میسه و ن

از مواهبِ زندگی  دیگر،درصد  و نه نودی به اندازه ،جهان
 ند، گرایشِ فکریِ جهانی دچارِ تحول شده است.مندبهره

 
تحِت  داًیشد جهانِ کی ، جهانِ امروز،که مینیبمی اکنون، ●

داری، با و نظامِ سرمایه ،ی استدارهیسرمای نظامِ سیطره
وارد آمده بر جریانِ چپِ ی ایدئولوژیک و سیاسیِ ضربه

 است. شده فکری و فرهنگی دانِیتازِ مکهی جهانی،
 
 یدئولوژیبا توجه به محکوم شدنِ ا ،عتاًیطب ،طیشرا نیدر ا ●

 و صورت گرفته،شرق  که در بلوکِ ییهاگریآن افراط با ،چپ
جریانِ چپ، به نامِ نامِ ه بکه  آور،ی آن اَعمالِ شرمهمه

ر این ، دعتاًیشده، طب ثبت ،یدئولوژیا امِنه بو  م،سیالیسوس
ی شهیاند کی نیز، که یعتیشری شهیاندبر  میان،
است، ضرباِت  کیدئولوژیای شهیاندیک و  ی،ستیالیسوس

 است! وارد شده ناپذیریجبران یِکار



 
ی، شریعتگفتمانِ  ،ی پنجاهدهه برخالفِ اساساً، امروز دیگر، ●

 ،است "مغلوب گفتمانِ" یک ،بلکه ،ستین "گفتمان غالب"یک 
 ،طرفدارانِ آن با توجه به غیرِ تشکیالتی بودنِ ،کهآن ضمن 

 جریاناتاز  امروزی، های مغلوبِگفتمان تمامیِ نِیدر بما حتی 
 !میکوچک هستبسیار های گفتمانو 
 
 در چنین شرایطی، نباید ،که میتوجه داشته باش دیبا پس ●

مان خواست که دلِ  یر کاره بلندپروازانه، ،شوتیک مثلِ دون
را انجام دهیم!  یکار م که هرستیهم ن یمرد عنکبوت !میبکن

رود، در با این روندی که کارها پیش می و باید بپذیریم که،
 خواهد بود! گفتمانِ مغلوب ، یکما انِگفتمآینده نیز، 

 
. و در حینِ تالش، میخودمان را ادامه ده یِخطِ مش دیما با ●

 النکه ا ،یگریدهای گفتمان ،که روزی ، تا آنصبر پیشه کنیم
طلبان، و نیز گفتمانِ ارتجاعیِ نظیرِ گفتمانِ اصالحاست،  غالب

 هم را مسیبرالیولئگفتمانِ ن .دنرسببست کامالً به بنحاکم، 
و چه  ،کندمی داردکه چه  ما به خوبی درک کرده،االن ملت که 
 !آوردمی مردم سرِ ییبال
 
مان را با همت و و تالشِ .میکنمان را حفظ انِ گفتم دیما با ●

، به میبناها نگاه کنریاگر به ز جدیت ادامه دهیم. چون
، و به شعارهای مردم توجه یمنگاه کنجامعه  یِواقع یازهاین



 یبرا :زندیله له م زیسه چ یی ما االن براجامعه کنیم،
 بهنه  دیشا هر چند ،(ضیتبع یِنف) "برابری"برای  ،"یآزاد"

آن  ، یعنی"اخالق"برای  و ،یستیالیسوس یِبرابرمعنای 
 که از دست رفته یتیهوآن ، است که از دست رفته یتیمعنو

 ،یبرابر ،یآزاد"شعارِ درست همان  ها،خواست نیا است. و
 است.برای بشر، ی عتیشر آرمانِ یعنی همان، "عرفان

 
نِ ماست، همان آرما یامروزِ جامعه ازِیپس، آنچه که ن ●

 یِاتیو ح ،یاست. که بخشِ مانا، آرمان یآزاد ،یعرفان، برابر
 ،ییاست. جالب آن که، از سو یعتیشر بخشِییمکتبِ رها

را  نیهم قاً یشعار است! و مردم هم دق نیشعارِ حزبِ ما ا
که  ،یعتیآرمانِ شر نی. اما مشکل آن است که، اخواهندیم

 انِ یجر" کی هست، االن تنها به صورتِ زیشعارِ حزبِ ما ن
است، و اگر  یخودآگاهِ مذهب یروهاین نِیمطرح در ب ی"یفکر

ما اثرگذار  ی، در جامعه"یفکر انِیجر" نیکه، ا میخواهانِ آن
 .میکن لیتبد "یاجتماع انِیجر" کیآن را به  دیباشد، با

 
ی در دوره! که دیطلبان نگاه کناصالح به عملکردِشما  ●

جشنواره در برپاییِ : با زندسایم "جو"گونه چانتخابات 
 زارانو ه پیو کل لمیهنرمندان و فاستفاده از و  ومیاستاد

هر  ،که کارگیریِ هر روشیدیگر، و نیز با به  امکاناتِ
تاکنون  ،بازیهر حقه و ،یاهر حوزه ی،تیروحانهر  ،یستیفاش



 "یسپهر"کنند،  جادیرا ا ی"جو" ،که نیا ، تااست به کار برده
 !را به صحنه بکشند هاتوده ،در نهایتو  ،ندکن جادیرا ا

 
. اگر هم داشته میرا ندار اناتامک نیکدام از ا چیما ه ●

 یچون هنوز خودمان قوم !میرا ندار اجرایش توانِباشیم، 
 جادیا یعتیدر درونِ خطِ شر یاتحاد کی دیاول با ما! میشانیپر
 ییهایبا استراتژ ،بعد ، ومیوشهماهنگ  م،یوجمع ش م،یکن

 .میوشواردِ جامعه  های اجتماعی،متناسبِ با هر یک از حوزه
 
که  ،را "یفکر انِ یجر" ینا که، میکن یسعو آنگاه،  ●

 انِ یجر"به یک ، است بخشییرهاو  بخش،نجاتساز، انسان
که  را داردآن  قدرتِ اندیشه، نیاو  تبدیل کنیم. "یاجتماع

روز، به دلیِل امشود، اما  لیتبد "یاجتماع انِیجر" کیبه 
 انِیجر کصرفاً یهم هنوز لیاقتیِ طرفدارانِ این اندیشه، بی
 و فاقدِ نقشِ اجتماعیِ موردِ انتظار! ،است یرفک
 
 در کلِ و  هیچ شکی، در طولِ تاریخِ اسالمی، یباز نظرِ من،  ●

 گرایبخش و انسانچنین رهایی یاشهیاندهرگز  اسالم، نِجها
 مکتبِ ، و یدئولوژیا ،شهیدان و آن پدید نیامده است.

های ، و کلِ جامعهمای که امروز بتواند جامعه ،یبخشییرها
 یعتیشر ، ایدئولوژی، و مکتبِشهیاند ،را نجات دهد اسالمی

هر چند که، در حالِ حاضر، و در دورانِ نئولیبرالیسِم  .است
 هارِ حاکمِ بر جهان، گفتمانِ شریعتی یک گفتمانِ مغلوب است.



 
چرا  ،است ازمندین یعتیشری شهیما به اندی جامعهآری!  ●

 یآزادو  ،یعرفان، برابر که آرمانِ ،یعتیشر مکتبِکه آرمانِ 
مشکلِ اساسی ست، اما نیز ه مای جامعه امروزِ باشد، آرمانِ

 هک چون ،ستیآشنا ن ،شهیاند نیبا ا ما،ی تودهاین است که، 
به ر تو بیش م،یکنینم یاساساً کار طرفدارانِ این اندیشه، ما

 !میمشغول پراکنیخوانی و جملهجمله
 
 ،یعتیشرهپروتیِ از طرفدارانِ  یمیبخشِ عظ آن که، ضمن ●

 یزبح شودیرا م یعتیشر : مگراست که نیشان ااصالً صحبت
نخوانده و  دهیرا ند 3 مجموعه آثارِ طرف هنوز انگار ؟!!کرد

ممکن است ور چط است. دهینفهم اصالً است! و اگر خوانده،
 نیاو  اشد،را خوانده ب یعتیشر 3 مجموعه آثارِ یکسکه 
باید حزب و ، است ی حاکمسنگرِ طبقه ،دولت: را که فیتعر

 را ندیده باشد؟!، باشد مانوسنگرِ محر
 
در این که  ییآنجاتا  ،مان ساالر رادوستِ سوالِ ،من ●

 که: ما گفتم و .دادم حیتوض، ی زمانی ممکن بودمحدوده
از  ،را یعتیی شرشهیاندو  م،یجمع شو دیبا ،میمتفرق هست

. و میکن لیتبد ،"یاجتماع انِیجر"یک به  ،"یفکر انِیجر" کی
 چرا که .میارتباط برقرار کنی مردم با تودهدر سطحِ وسیعی 

منطبقِ با نیازِ شهروندِ ایرانی، و انسانِ تنها و  شعارِ از نظرِ ،ما
 کی ایدار که االن هم .میندار یمشکلی امروزِ جهان، تشنه



 ،میهست روین جذبِ ازمندِین . پس،میهست تازه تاسیس حزبِ
 ی.مردم کارِو آغازِ ، مردم ارتباطِ بابه  شدنِ واردو 
 
با توجه به  ،ی اجتماعدر صحنه که، میدانیب موگرچه خ ●

و  م،ینیبانتخابات می نیکه در ا ییهادورغو  هابیی فرهمه
چون کلِ آن جناح،  باشد یا جناح نیا که کندینمهم  یفرق

ی نیباز خمعالوه بر آن که،  است. فاسد یاخالق از نظرِحاکمیت 
و  رتقد با تمامِ  امروز ایناناما  ،کردیخدعه م به تنهایی

با و  !کنندخدعه می... و یسپاهای و حوزهو  یدولت امکاناتِ
برند یش میبه پخودشان را  کارِ های غیرِ انسانیروش چنان

 چیو ه ،میدرست عمل کن میخواهیکه م ییما ،عتاًیطب که،
 میخواهیم کهمایی و  م،ینکن یمصلحت چیه یرا فدا یقتیحق

ی همه ،که یدر حال ، آن هممیکن تیرعا مبارزهدر  را اخالق
به  و ،نداتسیاولیاساساً ماک ،ما هستند که در برابرِ ییهاآن
به  ،اند"کیرئال پلت" ی،امروز روشنفکرانِی فریبنده رِیتعب

 رسیم!جایی نمی
 
 یعنی ؟یچ یعنی در حقیقت "کیرئال پلت"دانید که آیا می ●

 شنفکرانِ رو یحتو  ،چون روشنفکرانِ ما اما م!سیاولیماک
 ،شدند هیقض نیا واردِهم خودشان  ،یعتیطرفدارِ خطِ شر

ن آو از  ،کنند هیتوجشان را اَعمالِ بتوانند  که نیا یبرا
 حرفی نزنند، کردند، یمصلحت قربان یپادر که  ییهاقتیحق

کر ف و !کیرئال پلت برند:به کار میرا  ییبایکلماتِ زچنین 



 ،ردمم سرِ بر دنِیمال رهیو ش ،با عوض کردنِ کلمه که، کنندمی
 !بمالند رهیش هم خدا را توانند سرِمی

 
خان کدر فیلمِ میرزا کوچ گائوکدیالوگِ شگفتِ آن  ادِی ●

، ها با نیروهای دولتیی جنگلیاز نبردها یکیدر افتادم. 
به تنهایی با خان، کوچک رزایم زِ یعز همراهِ گائوکِ آلمانی، آن

درست در  شود،های حامیِ دولت روبرو میفئودالاز آن  یکی
 کرده،را جمع  شیطالهای سکهتمامِ  فئودال،آن  ای که،لحظه

ای که به سوی دنِ گائوک، و اسلحهبود. او با دیفرار  در حالو 
 د:گویها را جلوی او گذاشته و میآن سکه او نشانه رفته بود،

 نجایا. موبر مرا رها کن ، ومالِ تو هاسکه نیا یهمه !بردار
و  ریپول را بگ نیتو ا .ندیبینمترا  یکس چیه و خلوت است،

 ! و مرا هم به حالِ خود واگذار!روب
 
 !دنیبمیما را  ددار یکیاتفاقاً  !نه :تگفگائوک در پاسخ  ●

 نگاه باال به . گائوک گفت:ستین یکس فئودال گفت: اینجا که
گِر که نظاره یدو چشمو ست، ه ییخدا ! در باالی سرِ ما،کن

 گفتگوی ماست!
 
با فدا  که، ما خوب بدانند سازشکارِ روشنفکرانِ نیا و ●

های نام هر چند تحتِ ،"مصلحت" یدر پا "قتیحق"کردنِ 
توانند خودشان را ینم گزهر ،"کیرئال پلت" ای چونفریبنده

ر د بینایی دو چشمِ ،و مطمئن باشند که ، هرگز!کنند هیتوج



گرِ هر پندار و در هر لحظه و در هر جایی، نظاره ی،هست نیا
چه  آنان دارندکه بیند گفتار و کردارِ آنان است، و می

 !ندکنمی یقربان را یزیعز یگوهرها
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 کاوس کیانی
 

 استراتژیِ شریعتی و استراتژیِ ما
 

 استراتژیِ مبارزاتی عام و خاصموضوع : 
 

 ی شریعتیدرباره

 
 ۱۳45سال : 

 
 

 کانون آرمان شریعتی
 
 

 خانه



 
 پرسش : 

 
را به شکِل ها آموزش یسر کی، ۱5 یشناسدکتر در اسالم ●

 ترِ شیکه ب ،کردند یارذگحرکتِ خود هدف یِاستراتژ
 رِ به نظ .است خیو تار انیاد و شناخت به فهم طمربوها آموزش

چه وضع و  اییاستراتژ نیچن ی،امروز طِیدر شرا ،شما
 کند؟می دایپ یگاهیجا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 پاسخ : 

 
 در که، و من معتقدم ،است یاتیح اریبس اریبس یسوال ●

ی شهیحزب در اند با که در رابطه ی استآن بحث یادامه
 اهِنگکه نشانگرِ  . یک استراتژیِ حزبی،مطرح کردم یعتیشر

ی بیِن "یطبقات جنگِ"ی یک مثابهبه  ،خیتارطبقاتی شریعتی به 
شکلِ مبارزه و  ، و بیانگرِاست ی حاکم و محکومدو طبقه

 هر یک از طرفینِ این نبردِ تاریخی.سنگرهای 
 
خوب  یعتیکه طرفدارانِ شر ی،اساس آن موضوعاتِاز  یکی ●

 که میرا بکن یکار دیما نبا :ست کها نیا باید درک کنند،
نیازهای پاسخ به  ی،عتیی شرپروژهچرا که،  !کرد یعتیشر

. و ما امروز باید، بود یگریدمتفاوتِ  طِیشرادورانِ او، و در 
خودمان،  "شرایطِ"و  "دوران"ی خودمان را، با توجه به پروژه

 تعیین کرده، و اجرا کنیم.
 
یک  عبارت است از: ی اجتماعی،مبارزه ی،عتیشردر نگاهِ  ●

 .عرفان ،یبرابر ،یآزاد جهتِ برقراریِ ی،ای سه مرحلهمبارزه
 ،یاستبداد ی ضدِمبارزه :بود چنین ی اجتماعیِ اومبارزه یعنی

 یراب ی،اول ی.ضدِ استحماری و مبارزه ،یضدِ استثماری مبارزه
برخورداریِ از استقاللِ ملی، و  ،یِ فردی و اجتماعیآزاد کسبِ
 برابری تحققِ یبرا ی،دوم یِ شورایی.دموکراسنظامِ  تحققِ



به  دنِیو رس ،سمیاومان تحققِ یبرا ی،و سوم(. سمیالیسوس)
 انسان در وژه شدنِو س ،انسان یِنندگیو آفر یو آگاه اریاخت

، و در اوجِ آن، خداگونگِی دنیرس تیبه اخالق و معنوو جامعه، 
 انسان.

 
ای، شکلِ درستِ مبارزه از نگاهِ ی سه مرحلهاین مبارزه ●

م یکردیسوال م یعتیاز شراست. به عبارتی، اگر  یعتیشر
 دویبر :گفتینم ؟یچ یعنی ، در معنای عامِ آن،مبارزه که:

ش به پی م راسیپروتستانتی بروید پروژه .دیبده یخودآگاه
رح ی مطصفو عِیتش در برابرِرا  یعلو عِیتشو بروید ، ببرید

 .ستینمطرح ها بحث نیا ،کنید! نه!
 
 ای است.مرحلهسه  یهمان مبارزه ی،عتیشر در نگاهِ مبارزه ●

جامعه نیازمنِد  ،ردیشکل بگ یامبارزه نیچن که نیا یبرا اما،
 ست؟ یچه کس رسالتِمبارزه  نیابارز است. های مانسان

انِ انسیک  ؟یستمبارز کخب! انسانِ  .مبارزرسالتِ هر انسانِ 
باشد،  "خودآگاه"هم  ی که باید،فرد .رخودآگاهِ فعالِ فداکا

 خودِ  رِیبه تعب. و باشد "فداکار"هم و ، شدبا "فعال"هم 
 شور و"ی شگفتِ گانهی، همان انسانِ دارای آن سهعتیشر

 ."شعور و شرف
 
 م،کنینگاه  چهل،ی دههدورانِ شریعتی، یعنی به  اکنون، اگر ●

 بوده ی و انحطاطخمود بینیم که، در سکوت ورا می یاجامعه



 . وانحطاطِ کاملیک ، فردی و اجتماعی دچارِ انحطاطِ است،
 ،ستیفعال ن ست،یخودآگاه ن نیست، در صحنه ،ی مردمتوده

 یِ ای سه مرحلهمبارزه نیا کرده، و حرکت تا ،ستیو فداکار ن
 !ببرد شیپبه را  عرفان ،ی، برابرآزادی

 
در را  یدیی جدمرحله یک ود که،شیناچار م یعتیرپس ش ●

 "رِصفی مرحله" یبه مثابه ،کند فیتعری خویش مبارزه
، های مبارزساختنِ انسان یبرا ازینشیپی یک مرحله .مبارزه

ی مبارزهآن آغازِ فعالِ فداکار، جهتِ  های خودآگاهِهمان انسان
را  یفرد کی دیخواهیشما م شرایطی که،مثلِ درست  اصلی.

 یاورهد دیفرد اول با نیاو طبیعتاً  د،یبفرستی کار یک سرِ
، و شایستگیِ انجامِ آن کار را کسب کند، و آماده شود ،ندیبب
 .بعد برود آن کار را انجام دهد و
 
رسد به این نتیجه می یعتیشررانسه، پس از بازگشتِ از ف ●

 ی ما، آن انسانِ خودآگاهِ فعالِ فداکار نبوده،جامعه مردمِ  که:
 فداکاریِ در توانِاتی، و مبارز اقتِ یل فکری، تِیآن صالحو 

ای را به ی سه مرحله، تا بتوان آن مبارزهدنمبارزه را ندار
گر این پیش برد. و در این بزنگاهِ تاریخی است که، بارِ دی

ما چنین منحط  پرسد که: چراسوالِ دیرین را از خویش می
 هستیم، و برای رهاییِ از این انحطاط، چه باید کرد؟

 
 



 
 گجن درپس از شکستِ ما  ،که یسوال سوال، همان نیا ●
آن  روشنفکرانِ یبرا ،شاه یو روس در دورانِ فتحل رانیا

 نیعلتِ او  ،میمنحط هست ما یجامعه ما و : چراآمد شیپ زمان
 بهو  ی،هر کس ؟ و از آن زمان تا زمانِ شریعتی،ستیانحطاط چ

و اکنون داده بود،  یپاسخ ی، به این سوالِ حیاتی،شکل
 به آن است.پاسخِ  ، در فکرِدر عصرِ خودش ی،عتیشر

 
 .ردوایب ی مردم را از انحطاط درتوده نیا خواهدیاول م او ●

و علتِ منحط شدند،  چرا ی مردمتوده نیا و سوال این است:
انحطاِط  نیا ،که است نیا یعتیشر نظرِانحطاطِ آنان چیست؟ 

 ما "فرهنگِ "انحطاطِ ی زاده چهل،ی در دههی ما کنونیِ جامعه
 است. خیدر طولِ تار

 
ی او به همه ؟ما دارای چه ماهیتی است کنونیِ فرهنگِ !خب ●

و  هیتجزدقیق مسائل را  یهمهو  ،کندمینگاه ابعادِ مساله 
، موسیقیشعر، . فرهنگ شامل چیست؟ زبان، کندمی لیتحل

و از طرفِ دیگر،  و...، ها، رسوم، مذهب، سنتاتیهنر، ادب
فرهنِگ فرهنگِ کنونی موزائیکی است از سه فرهنگ: 

 ی.باستان فرهنگِو ، یفرهنگِ غرب ی،اسالم
 
 این جامعه،عاملِ انحطاطِ  :که رسدیم جهینت نیبه ا او ●

، یبخشِ اصلضمنِ توجه به این امرِ مهم که، ، آن است فرهنگِ



 چرا ،است مذهب ،فرهنگ نیا ترین بخشِو به عبارتی، فربه
آن هم مذهِب  ،ی استی مذهبجامعه کی ،رانیی اجامعهکه، 

که یک مذهبِ ارتجاعِی  ،یصفو عِیتشو آن هم  عه،یش
 کی یهبه مثاب کهآور، آور است، یک مردابِ انحطاطخواب
 ،فرهنگ نیااندامِ به کلِ  ،را خود چرک و لجنِیِ تمام، منبع

بدونِ الیروبیِ این مرداب،  و کند،پخش می و ،کرده منتقل
 ممکن نیست! تحولی چیه
 
 ضدِایِ سه مرحلهی صحبت از مبارزهای، در چنین جامعه ●

ضدِ استحماری، برای تحقِق و  یاستثمار و ضدِ یاستبداد
هنوز در  ما، ثمر است. از نظرِ اوبری و عرفان، بیآزادی و برا

و به همین  ستم،ین ایی سه مرحلهآن مبارزه ی آغازِمرحله
ی و یک مرحله شود،ینم فازِ مبارزهاصالً واردِ  یعتیشر دلیل،

ند، کمبارزه را طراحی می "مرحلهِ صفرِ"مقدماتی، و به عبارتی، 
ز انحطاطِ فرهنگی نجات ی صفر، اتا جامعه را، در این مرحله

 ای، آماده سازد.ی سه مرحلهداده، و برای آن مبارزه
 
تد اففکر میاین به  یعتیشرپس از تحلیلِ شرایطِ جامعه،  ●

؟ پاسخ روشن است: چه کنم دیمن با : خب! چه باید کرد؟ وکه
 . پسمیروایب در یحالتِ انحطاط نیکشور را از ا نیا ما باید

و  بُرد،، که از انحطاطی شبیه ما رنج میکندیبه اروپا م ینگاه
که  ستین یکس او چونخود را از آن انحطاط رها ساخت. 

 .کند یکار یذهنصرفاً  یو به صورت ندیشنب



 
یکی از  درروزی  ویند:گیم زنم.می یمثال کیمن  ●

نشسته در اتاقی  لسوفانیف ، چند تن ازونانیهای یآکادم
ه ک ، و اینکردندسب صحبت میی او داشتند درباره ،بودند

 یِ فلسف هایروشو با  ؟،است چند تاهای اسب تعدادِ دندان
است،  وانیحیک مثالً اسب  ،کردند کهاشاره می ،خودشان

 تعدادِ  دریابند کهبتوانند  و...، تا در نهایتموجود است، 
 چند تا است!های اسب دندان

 
 یِ بیچاره،بدارچآ آن ، وشودمی یطوالن یلیخ آنان بحثِ نیا ●

اگر  ،کند کهاحساس می کرد،پخش میآورد و می یکه مدام چا
ه پس ب .دیایپدرش در م ،ابدیادامه  کار این گونه قرار باشد

و  دیهمه صحبت کرد نیشما ا جنابان! دیببخش گوید:ناچار می
ی. آیا حاال چا هم در حالِ آوردنِمن  بودید، و بحث مشغولِ

اشکال  :گفتند بگویم؟ یزیچمن هم  فرمائید کهاجازه می
 خواهشاز شما سرورانِ گرامی من  :گفت او بفرما بگو! ،ندارد

ی تعداِد درباره دنیفلسف همه نیا یبه جا که، کنممی
 طول کشیده،ساعت  هفت، ششکه االن  های اسب،دندان

ف تشریبل طو تا اس ،دیرنجه کن یقدم کی ، ودیکشب یزحمت
جا  و در ،دیها را باز کناسب نیز اا یکی نِاو ده ببرید،
 یچا نیمن هم از دست اتا  !خالص و دیبشمارهایش را دندان
 !موخالص ش هفت ساعته دادنِ

 



 
ر ست که دنی یآدم یعتیشر که: مویبگمثال را زدم، تا  نیا ●

ه بهمچون آن فیلسوفان، در جایی بنشیند، و  ی،طیشرا نیچن
 نگاهِ  ،چون !"بفلسفد"فقط  معروف، به قولِ ی،ذهن صورتِ

ع از مناب یکی ،قرآن از نظرِو  ،ی استخینگاهِ تار کی ی،عتیشر
است. و شریعتی نیز به سراِغ  خیتار اسالم،شناختِ ما در 

و ، افتاده یچه اتفاقدر جاهای دیگر که رود، تا ببیند تاریخ می
 ند.اهدیگران در این رابطه چه راهِ نجاتی را یافت

 
ه، ک ندیبمیو  .کندبه غرب نگاه می یعتیشردر این رابطه،  ●

دچار بوده و هستیم، که ما  ی راانحطاطِ مذهب نیدرست هم
 عنوانِ قرونِا ب ،کیتار هزار سالِ  به مدتِ  اروپائیان هم

این ه ب به سیرِ تحولِ آنان، با نگاهِ ،نیبنابرا .نداهداشت ی،وسط
طاط در آنان برای رهاییِ از انحکه  ییهاروش رسد که:می

 "رنسانس"نهضتِ  یکیاست، بوده تا  دو گرفتند، شیپ
 صورت گرفت،به بعد  چهاردهو  سیزدهکه در قرنِ  یی(،نوزا)

 )اصالحِ مذهبی(، "سمیپروتستانت" نهضتِ ،هم یبعدروشِ و 
 که در قرنِ شانزدهم صورت پذیرفت.

 
ی ی ما، برارسد که: نیازِ جامعهپس شریعتی به این باور می ●

یِ از این انحطاطِ فرهنگی، ایجادِ یک نوزایی )رنسانس( رهای
ی شعر رخ در کلِ فرهنگِ ماست، که تا آن زمان تنها در عرصه

مندی، و نیز استعداد و داده بود. و آنگاه، با توجه به عالقه



اش در مذهب، خودش بخشِ نوزاییِ در مذهب را بر صالحیت
ِن می را، به عنواگیرد، و نهضتِ پروتستانتیسمِ اسالعهده می

 کند.بخشِ مذهبی، آغاز میی رهایییک پروژه
 
ی اکنون، ما نیز باید دورانِ خویش را بشناسیم، و با تکیه ●

اندازی به هستی، ی چشمبخشِ او، به مثابهبر مکتبِ رهایی
آزادی، که هم  _برابری  _در راستای تحققِ آرمان عرفان 

ی اوست، استراتژِی دیشهآرمانی بشری، و هم بخشِ مانای ان
مبارزاتیِ خویش را تعیین کنیم. و نه این که، مقلدانه، باز به 
همان کارهایی بپردازیم، که او به آن پرداخته بود، و آن را 

 به انجام رسانده بود!
 
 نسبتکه: ما،  و حیاتی مهمبسیار ی این مساله درکِ نیزو  ●

وت، و نیز در ی بسیار متفا"دوران"در به دورانِ شریعتی، 
ه، کنیم. و در نتیجهایی بسیار متفاوت، زندگی میمیانِ انسان

 بسیار هایروش سازماندهی، وها، نگاه، ایدهبه نیازمندِ 
 هستیم! یمتفاوت
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 کاوس کیانی
 

 یعتیخطِ شر تِاشکاال
 

 بررسیِ وضعیتِ خطِ شریعتیموضوع : 
 

 ی شریعتیدرباره

 
 ۱۳45سال : 

 
 

 کانون آرمان شریعتی
 
 

 خانه



 
 پرسش : 

 
 لِیدال ایآ ست؟یچ یعتیشر یشهیشکالِ انداِ نیترعمده ●

 یشهیبه خودِ اند ،یعتیشر یشهیشدنِ اند یعدمِ اجتماع
 ،یفرهنگ طِینه، به شرا ای ،گرددیباز م ما سازِمتفکرِ دوران

 ؟مربوط است امروز رانِیا یِاجتماعو  ،یاسیس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 پاسخ : 

 
توان را نداشت که  نیواقعاً ا ی شریعتی،هشیانداگر  !خب ●

ِی سخنران میو ن کسالی عرضِچطور در  ، پسشود یاجتماع
، هاتیهمه محدود با آن ، آن هم،ارشاد یهینیدر حس شریعتی

، کیسمبل هایزباناستفاده از با  در بسیاری از موارد هم و
 ؟کند جادیا ی رامیعظ یِاجتماع توانست حرکتِ

 
 کلِ مشو  ست،ین یعتیشر یشهیانداز مسلماً مشکل  ،پس ●

 ردِ نب" یمقالهاگر  ،که چنان ،هستند یعتیشر روانِیپ اصلی،
 ،دیکن را مطالعه یمهدو یمجتب یاز آقا "هاگفتمان یِاسیس

د کنو صراحتاً اعالم می ،کنداشاره میله به همین مسا دقیقاً
 که نیبا ا ،خودشان یِاقتیلیبه علتِ ب ی،عتیطرفدارانِ شر :که
د موفق نتوانینم ،کندرا هم مطرح می یحرکتِ حزب یعتیشر

 ی،نفر زارشش ه یروهایاز آن ن یمیعظ بخشِ چرا که، !شوند
 ن روزها،به قولِ طنزِ مشهورِ ای ،ارشاد بودند یهینیکه در حس

 یچارهیب گروهِ و چند، "شانعشق و حالِ"دنبالِ شمال رفتند 
 بوده است! "ارتحال"شان ی هم، نصیبِمحدود

 
در دورانِ شاه، پس از چهار سال انتظار، سرانجام  ●

 آرمانِ"و  ،"دیحد یِدیکانونِ توح" مثلِ هاییسازمان
تشکیل شدند، آن هم برای ده  ۰۰ در سالِ "نیمستضعف



 اما داشتند،را بر ییهاقدم هاسازمان نیو اکارِ درونی!!  سال
که  یآن همه طرفداران و ،اندک بودند اریبساین افراد 

حرکت و جنبشِی هرگز نتوانستند  ،ساخته بود یعتیشر
 شده را آغاز کنند!سازماندهی

 
 یشهیدر اند یوجه مشکل چیبه ه ، در این رابطه،من ●

عاملِ اصلیِ عدمِ  که، معتقدم سخت و ،نمیبینم یعتیشر
، "جریانِ اجتماعی"ی شریعتی به یک "جریانِ فکری"تبدیلِ 

ی گیریِ اندیشهفقدانِ یک سازمانِ پیشگام از همان زمانِ اوج
ی شریعتی توسِط یِ اندیشهفهمبدشریعتی در ارشاد، 

 بوده است. طرفدارانآن بودنِ  یُبعدتکنیز و  طرفداران،
 
 ،است که نیا یِ خطِ شریعتیاساس یهااز ضعف یکی ●

 ،است العاده جذابفوق یعتیشر ییِ اندیشهعرفان هایبخش
ن آ در نتیجه، .دیگوکه چگونه از عشق سخن می دینیمثالً بب
 بخشِ کویریات وکه  ی،عتیشر یشهیاند یبایز اریبس بخشِ
که  ،استکشش پُر و  ،جاذبه زیبا، پُر یبه قدر ،باشد یعرفان
 ،شوندیم این بخش واردِ خوانکتاب جوانِ یروهاین نیاوقتی 

گرداِب آن در و افتند، می زیبایی و معناگرایی در آن گردابِ
 .شوندیغرق م جادویی

 
 
 



 
ی خودِ شریعتی، دارای سه ی شریعتی، به گفتهاندیشه ●

. "کویریات"، و "اجتماعیات"، "اسالمیات"بخشِ اصلی است: 
ور و زر و ز در ارتباطِ با آن تثلیثِ  ی،شکلبه  ،دیاگر توجه کنو 

، یعتیمکتبِ شر ی از آن. چرا که،است، و نشات گرفته ریتزو
ها، تحتِ ی به پدیدهعتیشر نگاهِ وست، ا هاگانهمکتبِ سه

 ؟خوردیاز کجا آب م هاینهمه ا ی است.ثیتثل نگاهِ تاثیرِ این
در  همواره ،خیچون تار خ،یحاکمِ در تار یاز همان سه طبقه

ای آیندهو تا  ،ستهو هنوز هم  ،سه چهره بوده نیدستِ ا
 کی ،اششهیکلِ اند ی،عتیشر ،نیبنابرا .خواهد بود دور نیز

از تفکراتِ خودش  یوقتو حتی وار است، ثیتثل یشهیاند
 است!سه ُبعد  نیای با در رابطه ، باز همسدینوهم می

 
فرادِ جوان، به سوی در رابطه با این سه بخش، اکثریتِ ا ●

و نیازهای مذهبِی  هاسوال خاطرِه بروند، و کویریات می
 ،اما ،زنندیم یزیگر تا حدی هم به بخشِ اسالمیات خودشان،

، که بسیار بسیار جدی است، اتیبخشِ اجتماعدر رابطه با 
 استیس ،؟ستیچ ی، دولتعتیشر یشهیدر اند نظیرِ:

حزب چیست؟  ،؟ستیچ التیتشک ،؟ستیمبارزه چ ،؟ستیچ
و به  ،شتهندامراجعه  یحوصلهاقتصاد چیست؟، اکثریت 

 جذابِ  آن بخشِمطالبِ  . و چون،ندورینم بخش نیدنبالِ ا
و  رجوع کرده،، بارها و بارها به آن است ادیز کویریات هم

 شوند!می بخشآن  غرقِ



 
 بودنِ  یبُعدکی اصلیِ خطِ شریعتی،از مشکالتِ  یکی پس، ●

به  ی،عتیشر خودِ ،که یدر حال ،است یعتیشر طرفدارانِ
سه بخشِ  یِمن دارا یشهیاند ،کند کهمی انیصراحت ب

اما گویا طرفدارانِ شریعتی  .و در ارتباطِ باهم ،است یاساس
ر تمند نیستند! و بیشبه نظرِ خودِ متفکر هم چندان عالقه

و در  بُعدی شدن،یک نیااند! و تحتِ تاثیرِ جوِ جامعه و زمان
 نیتریاهیاز پا یکی ی،عتینِ شراشدنِ طرفدار هنِیِ لاَنتیجه، 

 ی است.عتیشرخطِ  ضعفِنقاطِ 
 
عدمِ فهمِ درست و  یکی دیگر از مشکالتِ خطِ شریعتی، ●

چنان که، بسیاری از آنان،  .است یعتیشر یشهیاند هماهنگِ
 یرا حزب یعتیشرتوانید مگر می :که پرسندبا شگفتی می

ی ی، اساساً حزب را سنگرِ طبقهعتیشر خودِدر حالی که،  !؟یدکن
داند، که دولت را سنگرِ خود ی حاکم میمحکوم در برابرِ طبقه

باید چه کنیم؟ کتاب بخوانیم و بحثِ خیابانی پس گرفته است. 
 یراب، "شیعه یک حزبِ تمام"در سخنرانیِ  ی،عتیشر کنیم؟! آیا

 . پس، به دلیلِ ستین نیچن نیانه!  ؟!چدیپینسخه م گرانید
 نیروهای ،ی نبودنِ طرفدارانِ این خطِ فکریالتیتشک ی وحزب

 !نداهبود این خط، همیشه یک نیروی پریشان
 
 
 



 
 .کشتندیم ی و عزاکه ما را در عروس میبود یمرغ شهیما هم ●

یک نیروی پرطرفدار، که در زیرِ چترِ جریاناتِ دیگرِ جامعه، و 
 انقالبِ جمله در از  شدیم.زماندهی میبه نفعِ آن جریان، سا

 یعتیشر طرفدارِخودآگاهِ  یروهاین همه رغمِ آنعلیکه  بهمن،
هدایتِ انقالب را به دست گرفت، و آن  ینیخم ،ابانیخ کفِدر 

زد و و  ،حاکم شد کثیفِ مذهبی ارتجاعِ راهه بُرد، ورا به بی
 بازو  آمد، تاصالحا چه شد؟ از آن بعد کشت!رد و خورد و بُ

 اصالحات یروهاینتابعِ  یعتیشرطرفداِر  یروهایناکثریتِ هم 
 یروهاینهم باز  ، وسبز آمد جنبشِو بعد از آن  شدند!

ما طرفدارانِ پس  !ندتابعِ این جنبش شد یعتیشرطرفدارِ 
 یِ قرباناش را بخواهید: ما حقیقت ؟میهست یچ یعتیشر
ندهی چون سازما !،شوندکه حاکم می ی هستیماناتیجر

 !نداهافتادراه  یروحان یاالن هم دنبالِ آقانداریم. 
 
همان نیازی که  .میمستقل هست حرکتِ یک  ازمندِیما ن ●

 ککه، ی میموفق شدو البته امروز،  .میزدرا  ادشیها فرسال
 خاطرِ  هب ،میستیموفق ن باز چنداناما  ،میکن ایجاد یحزب حرکتِ

 یالتیتشک ،هستند که ییروهاین ،خط نیروشنفکرانِ ا ،که نیا
 ، نه آن روشنفکرانِ یعتینه فرزندانِ شر .امدچکیه .ستندین

 ر.گیدی شدهشناخته
 
 



 
آن سه روشنفکِر اساساً امروز، به صراحت باید بگویم که:  ●

ی، و رحمان ،یجانیعل یآقامشهورِ دیگرِ این خط نیز، یعنی 
 ،هستند یمهندس سحاب خطِ یدهندهدامها تریشب اشکوری،

 اساساً نگاهش به قدرتی هم، مهندس سحابو نه شریعتی! و 
تحوالت را  خواهدیدولت م قِیاز طرو ، است ، به دولتاست

و این سه روشنفکرِ خطِ شریعتی، به شدت تحِت  به پیش ببرد.
در واقع امروز  اند، وقرار گرفته "نگاهِ به قدرت"تاثیرِ این 

 د!انیکارگزارِ خطِ مهندس سحاب یروهاین
 
 یاهخویآزاد بود، انسانِ یانسانِ بزرگمهندس سحابی  ●

ما در  ملیِ مقاومتِ نهضتِمبارزانِ  نیتراز بزرگ یکیبود، 
 یِ اساس که بخشِ مبارزِ آن دوران، از جوانانِو ، سی یدهه

و خودش،  یجا ،آن بحث ه است.بردیم شیپبه را  نهضت
باید این  ،اما .فوظمح در مبارزه، قابلِ احترام و شانیا عظمتِ

 ،یتعیشر یِمشخطِاصل را پیوسته در خاطر داشته باشیم که: 
برخالِف  ضدِ قدرت است، ،است دولت ضدِ ییمشخطِیک 

به معطوفِ  مشیِیک خطِکه اساساً  ی،مهندس سحاب مشیِخطِ
ی پروسه و اصوالً به دنبالِ پیش بردنِ، و قدرت است دولت

 لت است!دو قِیاز طر ی ایرانتوسعه
 
 
 



 
محور محور و دولتمشیِ مهندس سحابی قدرتنگاه و خطِ ●

ماند، و است، و به همین دلیل، در اولِ انقالب در حاکمیت می
شود، و در پس از اصالحات هم، خامِ جریانِ اصالحات می

شریعتی، دارای  یِمشخطِنگاه و با مشیِ او، نتیجه، نگاه و خطِ
 اختالفی اساسی است.

 
 دارایما ز است. قدرتِ متمرک یِما اساساً نف یِمشخطِ  ●

ی طیدولت را در هر شرا و ،هستیم یستیشبهِ آنارش یشیگرا
دانیم، و ی حاکم مییک ارگانِ ضدِ مردمی، و حافظِ منافعِ طبقه

قدرت و نقدِ دولت است، و دولتِ قابِل  نقدِ رسالتِ اصلیِ ما،
 یشوراها که تابعِ ،است فدرال کِکوچ دولتِ تحملِ ما، یک

تحتِ یک نظامِ فدراتیِو  آن هم، ،استکشور  سراسریِ
شک، در تضادِ با نگرشِ افرادی استانی، که چنین نگرشی، بی

 محور است.چون مهندس سحابیِ دولت
 
های عدمِ موفقیتِ خطِ شریعتی، غیرِ یکی دیگر از علت ●

 هاین خط است، ک روشنفکرانِتشکیالتی و غیرِ حزبی بودنِ 
اند، و فعالیتِ اکثریتِ آنان سخنرانی و یحزب دگاهِیدفاقدِ 
انند توکنند که، از این طریق مییسی است، و گمان مینومقاله

ل ، تبدی"جریانِ اجتماعی"ی شریعتی را، به یک "جریانِ فکری"
 کنند! زهی خیالِ باطل!

 



 
ایجادِ یک توان  ی نیزعتیفرزندانِ شر افسوس آن که، ●

به عبارتی، جز در شرایطِ کامالً  .را ندارندتماعی جریانِ اج
و حزبی  یالتیتشک هاییحرکتقادر به ایجادِ  دموکراتیک،

 یکارها تریشکه ب ،سته یادیبن کی نیستند. اکنون هم
 که بُردِ چندانی هم ندارد.کند، می یفکر

 
خطِ حرکتیِ  ایم.دچارِ یک مشکلِ بزرگ شدهما امروز،  ●

سرش قطع شده است. همچون کسی که شریعتی، بی سر 
شناخته و که در عرصه بودند،  یروشنفکران است. آن شده

این خط را، و نیروهای طرفدارِ این خط را، رها ، بودندشده 
، یعنی همان پادویِی خودشان اند، و به دنبالِ خطِکرده

 خطِ شریعتی یروهاینو در نتیجه، ، اندطلبان رفتهاصالح
 یعمهط": در نهایت هم، امام صادق رِیتعب و به ،متفرق شدند

 همیشه ماو حقیقت آن که،  اند، و یا خواهند شد.شده "گرگ
 !مایهگرگ بود یطعمه

 
ما دو سه سالی دارای حرکتی مستقل  پس از انقالبِ بهمن، ●

ی سرکوب و کشتارِ سالِ شصت فرا رسید، بودیم. بعد، فاجعه
 نونِ کا ن،یمستضعف آرمانِ ثلِهای طرفدارِ شریعتی مو سازمان

، و پیشتازانِ حکومتِ قسطِ اسالمی، و...، ضربه دیحد یِدیتوح
 خورده، و متالشی شدند.

 



 
سازمانِ موحدینِ "، حرکتِ امیدبخشی با نامِ 5۱ سالِ در ●

، به رهبریِ شیخ محرم محمدی، و همراهیِ رضا "انقالبی
به اوِج  5۰شان، ایجاد شده، و در سالِ دوستان علیجانی و

فعالیتِ خویش رسید، و متاسفانه در همان سال، برای آخرین 
بار، در تورِ اطالعاتیِ رژیم افتادند، و سازمان عمالً متالشی 

از زندان، برخی از این بعد بار آن که، شد. و تاسف
پرداخته، و  فردا رانِیا یهینشرهمکاریِ با  روشنفکران، به

ی حل شده، و بعد هم، به سحاب محورِدولتخطِ  در رفته رفته
طلبان فاسد و جنایتکار پیوستند، و موضوعِ پیروی خطِ اصالح

ی خطِ حرکتیِ شریعتی برای آنان پایان یافت، و برای و ادامه
 همیشه از خطِ شریعتی خارج شدند!

 
طرفدارِن ، و میروشنفکران را ندار نیا رگیما داکنون  ●

ِر در عینِ حال که، حضو .ندبه خودشان باش یِمتک دیبا یعتیشر
ی ما، که با کمالِ تاسف، یک این روشنفکران، در جامعه

پرست است، در رشدِ یک حرکت، بسیار ی شخصیتجامعه
 به حزبِ  یعتیاگر فردا صبح احسانِ شرچنان که،  موثر است.

 بسیار اعضای حزبتعدادِ  ،که دید دیشما خواه ،ونددیما بپ
 نیما ا یجامعه توان کرد!هم نمی کاری !خب !باال خواهد رفت

 درهم  یدیتردو ، است پرستتیشخصسخت  ،گونه است
 !ستین آن
 



 
 ودننب یالتینبودن و تشک یحزب ،ما هایاز ضعف یکی پس، ●

 .است یعتیشدنِ طرفدارانِ شر یُبعدکی است. ضعفِ دیگر،
 یروهاین یاز بدنه یعتیروشنفکران خطِ شر ییجدا و دیگری،

 ر!گیدخب! همین سه ضعفِ اساسی بس است  .است یعتیشر
 ؟!تریشب نیتفرقه از ا

 
انِ گفتم یک ،هجامع نیدر ار، گفتمانِ شریعتی، گید سویاز  ●

 سمیالیاصالً دورانِ سوس ما، دورانِچون،  است.مغلوب 
اِن دور ست،یبه قدرت ن یِستیآنارش دورانِ نگاهِ ضدِ ست،ین

ها امروز نگاه نیاصالً ا ویوِ شورایی نیست. فدراتحکومتِ 
 ی مامطالعهنسلِ جوانِ کم مطالعه و حتی بی رشِیپذ موردِ

. چون جهتِ فکریِ جهانی کامالً به راست چرخش کرده ستین
 است.

 
جهانِ امروز، دورانِ نفیِ نگاهِ چپ و مردمی به مسائلِ  ●

هار و  برالِیولئن داریِاجتماعی است. دورانِ حاکمیتِ سرمایه
تی و سیالیسوسنگاهِ  یِنفردمی است. دورانِ ضدِ م

است، البته  بند و بار یب یِآزادگرایانه است. دورانِ جمع
، تنیس یجنس بند و بار در رابطه با مسائلِ یب یِآزاد منظورم

در نظامِ بند و بار  یب یآزادمنظورم،  .ستین یزیکه اصال چ
 ،تی اسانجه یِدارهیسرمادر نظامِ  ،ی استغرب سمِیبرالینئول

تا ! و به راحتی، و بچاپ یهر چقدر دوست داربه معنای 



بند  یب یککند، را حذف می یهمه چو  ،چاپدهم، می تینهایب
 یِ کامل!و بار

 
بند و بار خوار است که بیداریِ جهاندر واقع، نظامِ سرمایه ●

 یب چه !پوشدساپورت می ابانیخ درکه  آن زنینه  است، و
ا ، نه تنهپوشدکه ساپورت می زنی همانتفاقاً ا ی؟!بند و بار

 بندِ نظامِ  ها بند است:بی بند و بار نیست، بلکه اسیرِ ده
بندِ نظامِ ایدئولوژیِک ، مردساالری بندِ نطامِ ،یپدرساالر

 یببندِ اراذل و اوباش!  ت،یروحانبندِ ها، قدرتارتجاعی، بندِ 
و هر  تیهر جنا ،هستند که یقدرت هایآن نظام ،بند و بارها

 !دهندیانجام م ،بخواهند در جهانِ امروز کهرا  یکثافت
 
 "یِ سست" های ما پیروانِ شریعتی، ازی آن ضعفدر ادامهو  ●

 در همان جمعِ ،ما یروهاین خودمان نیز بگوئیم! االن به
در  "یعتیشر یشبکه" یِ پیروانِ شریعتی در گروهِهفتصد نفر

هارده چ ، تنهاشودیمانجام که  ییهاثبح در !دینگاه کن تلگرام،
 آور نیست؟!! شگفتکنندشرکت می ،نفر، پانزده نفر

 
 یعتیشراندیشه و آرمانِ به ما امروز دیگر، چون گذشته،  ●

ها، ، هواداریهادوست داشتن گونه نیا .مهیدینمبهای کافی 
یک آرمانِ  عاشقِ ی کهآدمچون،  فایده است.یبها، و طرفداری

و آن راه  آنوجودش را در خدمتِ  یهمه انسانی است، بزرگِ
را،  شایوجودش را، زندگ یهمه . آری!دگذاریمآرمان 



را  زشیهمه چو ش را، اش را، معشوقاش را، عشقاثروت
مکتِب  ،که میمعتقد هست اگر . و مادگذاریم ریمس نیدر ا
 است، باید چنین کنیم! بخش ییمکتبِ رها کی ی،عتیشر

 
از ما دعوت  یعتیشری عرفان، برابری، آزادی، در مقاله ●

! تابک اهلِ یا !تعالوا :قرآن رِیو به تعب ،مییایبفرا  ،کند کهمی
صدری نیز، به  محمود یآقا فرا آئید! چون، آن چنان که

 "یتعال عصرِ" ،۲۱قرنِ  یعنیما،  عصرِ :اشاره کردند درستی
ه ن انسانی است، واست، عصرِ پیوستن به یک آرمانِ مشترکِ 

 و یکمذهبِ خاص،  یکخاص،  یِدئولوژیاکوفتنِ بر طبلِ یک 
 .خاص یشهیاند

 
مشترِک  هدفِ به م،یشیندیب ی، انسانمآئی فرا ما باید ●

 گِ ربز آرمانِ آن تحققِ به ی بشری بیندیشیم،هامکتب یهمه
 ، بیندیشیم.است "یآزاد ی،برابر ،عرفان"آرمانِ که  ی،بشر

 آرمانِ اینبه دنبالِ  ، به شکلی،ب و مکاتبهمذا یمههچون، 
 .هستند بشری

 
شعار  نیا م،یخودمان کن آرمانِ ،راآرمان  نیا مییایپس ب ●

به هر شکلی که ، کدامِ از ماهر و  م،یشعارِ خودمان کن را،
 یهمگان آرمانِ نیا ،شیخو التِیبا سازمان و تشک توانیم،می

به  ،کیدئولوژیو ا یافرقه هایو از بحث ،میریبگ یرا پ
 .میزیبپره ی،افراط صورتِ



 
، شتهدارا خود  یجا ،ی ایدئولوژیکهاآن بحث هرچند که، ●
 ،انسان ییِ رها یبرا ،که یهمراهان نِیبدر است  ییگفتگوهاو 

، و باید هم وجود دارد ییگفتگوها نیچن ، ودارندیقدم برم
 وجود داشته باشد!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 ۰پرسش  ��
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



🟉 
 

 
 

 کاوس کیانی
 

 معاد، در نگاهِ شریعتی
 

 ی فرداییِ مادغدغهموضوع : 
 

 ی شریعتیدرباره

 
 ۱۳45سال : 

 
 

 کانون آرمان شریعتی
 
 

 خانه



 
 پرسش : 

 
اد مع ایو آ ست؟یمعاد چی دربارهشریعتی دکتر  نگاه و نظرِ ●

 )عدالتِ یاجتماع معادِآن که  ای ،نستهدارا پس از مرگ 
 یبراها تالش چون تمامِ ؟داندی( را قبل از مرگ میاجتماع

و دور از  ،ینسب یِزندگ کیمردم و جوامع از  ،است که نیا
 نیا یجهیمعاد نت ایآ. برخوردار باشند ،ضیو تبع تیمحروم

. و به نبوت، عدل، معاد د،یتوح :تواند باشد یچهار اصل نم
 نمونه؟ یِسحابو اهلل، محمد، قرآن،  رتی:عبا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 پاسخ : 

 
 کی در برابرِ ،میهست عهیش ونیلیم ستیما دو !دینیبب ●
 هشتهفت  در برابرِ ، ومسلمان هشتصد میلیونو  داریلیم
ِد ما حدو ،دینگاه کن به آماراگر شما  ،پس .جهان مردمِ اردیلیم
 !میجهان هست مردمِ چهلمِ کی
 
 یجهان ان را در سطحِمدهِیو عق شهیکه اند است قرار اگرا م ●

 م،یداشته باش الوگید میبتوانباید  م،یکن یجهان م،هینشر د
 دینیِ بینِ های درونبحثدر ما  شکل گیرد. یامفاهمهتا 

 ی که شما به کار بُردید،اصطالحات نیاز ا میتوانمی ،خودمان
با این  میتوانینمما  ن،اگرید، اما در گفتگوی با میاستفاده کن

های آن اصطالحاتِ نامانوس، که مربوطِ به دینِ اسالم و فرقه
 است، با آنان ارتباط برقرار کنیم.

 
توحید، نبوت، عدل، امامت، "بندیِ گونه اصل نیا ،یعتیشر ●

به صورِت مکتبِ فکریِ خویش را  او داند.را اشتباه می "معاد
در  که: معتقد است و ،در آورده است یساختارِ هندسیک 

اصل، آن و  ،وجود ندارد تریشاصل ب کاین مکتب، ی
 است، که سنگِ زیربنای مکتب است. "دیتوح"
 
 



 
ی، اصل و زیربنای مذهب، توحید است. و عتیشردر نگاهِ  ●

و  ،یاقتصاد دِیتوح یعنی ،عدلو  ،یخیتار دِیتوح یعنینبوت، 
ها در ی حرکتهمه یعنی ،و معاد ی،ررهب دِیتوح یعنی ،امامت

 .شودیختم م فرجامی کیبه  تینها
 
، این است که، زبانِ نمیبشما می فرمولِ درکه من  یرادیا ●

ما  :من معتقدم که ای و گروهی است. وشما یک زبانِ فرقه
 چرا که، .باشد یباشد، زبانِ جهان یالمللنیزبانِ ب دیبامان زبان

کانِ ام یبه زود ترجمه،یِ تکنولوژ توجه به پیشرفتِ سریعِبا 
 وخواهد شد، ساده و گسترده  اریبس دیگران،ما با  الوگِید
 یحت ،که دیخواهد رس ییبه جا ،های ترجمهستمیس نیا

 !د کردنرا هم منتقل خواه ما احساساتِ
 
ی، و در نتیجه، نیازمندِ به یک جهان الوگِید کیبه  ازمندِیما ن ●

 یِعموم به زبانِ دیبا، و مجموعه واژگانِ مشترکِ جهانی هستیم
، که شریعتیمن معتقدم و  .میباشمسلط  یجهان یکِدئولوژیا

 ،یعرفان، برابرتثلیثِ  مثلِ خویش، هایدر طرحِ برخی از ایده
دیده، حس کرده، و طرح را ضرورتِ تاریخی  نیهم ی،آزاد

حرکت کنیم، و دارای به آن سمت  دیباهم  کرده است، و ما
 ی باشیم.زبانِ دیالوگِ جهان

 
 



 
در  یعتیشر شاگردِیک  عنوانِه بنیز  ، ومن شخصاًپس،  ●

 مهدیم حیترج با دیگران، یِعیهای فراشدر بحثو  ،۲۱ قرنِ
که  یزیچو  .استفاده نکنم ،شما کلمات و اصطالحاتِ نیاز ا که،
ی دیتوح یِنیبجهان ،کنممی هیتک آن به ، در طرحِ مذهب،من

وحدِت یک در  ،را یزکه همه چ ،جهان به نگاهِ ینوع ی،عنی ،است
ر اگ اما است. همه قابلِ فهم یبرا نگاه، نیاو  ند،یبمی گانهی

را، با به کارگیریِ کلماتی چون توحید و نبوت و بحث این شما 
 یدخواه فضایی واردِ دهید، حیتوض و معاد و... عدل و امامت

 که اصالً برای آنان قابلِ فهم نخواهد بود.شد، 
 
ای مستقل، مقاله به صورتِ ،عادمدر رابطه با  ی،عتیشر ردکت ●

یا  وجود دارد ی در ماروحآیا  نداشت. این که: معاد چیست؟
دیگری خواهیم رفت یا نه؟ آیا معاد و  به دنیایما  ندارد؟ آیا

بازگشتِ ما جسمانی است یا روحانی؟ و...او اصالً در این 
. او یک شودیرد م سریع کند، و از آنمسائل بحث نمی

دردِ مردم دارد، تر روشنفکرِ مسئولِ دردمند است، و بیش
 پردازد.و به آن مسائل می دارد، یدردِ انحطاطِ اجتماع

 
 یزیچ کی او بر این باور است که: معادی وجود دارد، و ●
و ما سرانجام در روزی، شاهدِ فرجامی خواهیم بود، ست، ه

در پاسخِ به این سوال،  دانیم کِی و کجا و چگونه! اواما نمی
 خواند که:این شعرِ زیبای حافظِ عزیز را می



 
 کجاست ،مقصود که سر منزلِ ،کس ندانست

 !دیآمی یجرس گِبانکه  ،سته قدر نیا
 
، بی توجه به بهشت و ، آن همباور دارد یگرید جهانِ او به ●

هاست، آن هم تر مشتاقِ سفرِ به آسمانجهنمِ آن. و بیش
در عمقِ جانِ خویش، و این شعر را مدام در زیرِ  هاییآسمان

و  !"هاست در والیتِ جان...آسمان..."کند که: لب زمزمه می
شک، پاسخِ او، در موردِ دنیا و آخرت، و بهشت و جهنم، بی

 همان پاسخِ موالنا است که:
 

 لبطَآن جهان مرا مَاین جهان و
 دو گم شد در آن جهان که منم نیکا
 

 مدَچو عَ ،انیفارغ از سودم و ز
 که منم ،انیزبی سود و  یب فهرطُ
 
او نیز، چون موالیش علی، بر این باور است که: نیایش و  ●

، برای رفتِن بردگان مبارزه و زندگی، برای فرارِ از جهنم، کارِ
و برای دیدار و عشقِ دوست، کاِر ، به بهشت، کارِ تاجران

بود! هم عاشقِ مردم و ملت  عاشقان است! و او عاشقی بزرگ
قرارِ دیدارِ آن خدای جاودانِ مهربانِ و مذهب، و هم عاشقِ بی

 ی ماست!ناپذیرش، که پناهگاهِ ابدیِ همهآسیب



 
فکر به معاد، آن چنان که در ذهنِ ما وجود دارد،  یلیخپس،  ●
ی فرجامِ همه عنوانِه ب ،کنداگر هم به معاد فکر میو  کند،ینم

 یاذره با باورِ به این اصل که: اگر و زندگیِ ماست.ها تالش
ی، کن یبد یاذرهو اگر  ،خواهی دید ی، پاداشش راکن یکین

 خواهی چشید! عذابش را
 
 ،معاددر نگاهِ من، که برداشتی از مکتبِ شریعتی است:  ●

من  .ماهجهان انجام داد نیست که من در اا یزیی آن چثمره
، و رفتم به آن جهانِ دیگراگر  که، مفهممی گونه نیامعاد را 

را  نلیچاپ یچارل دم،یرا د یعتیشر دم،یرا د یطالقان اگر
از این  دم،یرا د امبرانیپو  دم،یرا د یابوذر و عل دم،ید

 چون یبخشییرها با داشتنِ مکتبِ من، شرمنده نباشم که
 و گران،یکه د ام،شده ییدهایده به پلوآل ی،عتیشر مکتبِ

 ند.اهنبود ی، آلوده به آنهای عادانسان یحت
 
آنجا  زمانی که به ،که این است ،معادو آرزوی من، برای روزِ  ●
و این آرزو، شوقی را در من  .سرفراز باشم ،موریم

 یِ ی هستهمهو را،  جانم ،را فکرم را، عشقم انگیزد، تابرمی
کنم در کمانِ مکتبِ  یریت ،چون آرشهمرا،  یشخو

، و سوالی پرتاپ کنمها به دوردستو  ی،تعیشربخشِ رهایی
 نیا :که در قلبم دارم، آن است آرزو، و ی عشقهمه که، با

 ؟!فرود خواهد آمد ین سرزمینِ عشق،کدام در ،من رِیت



 
 
 
 
 
 

 5پرسش  ��
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 کاوس کیانی
 

 سکوالرِ فلسفی، سیاسی، حکومتی
 

 ما و سکوالریسمموضوع : 
 

 ی شریعتیدرباره

 
 ۱۳45ل : سا

 
 

 کانون آرمان شریعتی
 
 

 خانه



 
 پرسش : 

 
 رِ ما سکوال :که دیاشاره کرده بود ،سمیما و سکوالر در بحثِ ●

، اما سکوالرِ حکومتی میستین یاسیسسکوالرِ و  یفلسف
 ما در زمانِ ،کهاست معنا  نیبه ا ی،سکوالرِ حکومتهستیم! و 

 یِ مذهب یهاو ارزش عبر مناف ،را یمل افعِمن ی،دارحکومت
ما در زمانی که  ،که دیو اشاره کرد !میدهیم حیترج ،خودمان

 یِ مذهب ی وهای اخالقبر ارزش دیبادر قدرت هستیم، 
خودمان  یِمذهبهای ارزش جِیترو حقِ اما، یم،کن هیخودمان تک

یِح توض. لطفاً در این مورد میندار دولتی، و امکاناتِ با پول ،را
 تری بدهید!دقیق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 پاسخ : 

 
 م،یارند یاعتقاد فلسفی سمِیبه سکوالر ی،ما در زندگ !بله ●
، و ما باید در است اصل و محورِ وجود انسان :که مویگینمو 

 چیهما و  یزیِ خود باشیم،غرنیازهای طبیعی و  پیِ برآوردن
این حرف، . میریگنمی گرانیخدا و د ها وارزشاز  یهاملا

 پس ما ها و سکوالرهای فلسفی است.حرفِ اومانیست
 .میستین یفلسف سکوالرِ

 
اماًل ک ،هم استیدر سما سکوالرِ سیاسی هم نیستیم، چون،  ●

های اصول و ارزش یِتمامو  م،یکنرا می انسانی اخالقِ تِیرعا
در  یهای خودمان، حتتیالفع یِدر تمام ،خودمان را یمذهب

 .میکنمی تیرعا دیگری، با سیاسیِ یگفتگو
 
قدرت به پس از  ،که ستین چنین ، به هیچ وجهپس ●

را  های مذهبی و انسانیِ خودی اصول و ارزشهمه ،رسیدن
هم چون اکثریتِ نیروهای سیاسی، و  ،میارگذببه کناری 

 ی خود کنیم.پیشه ی راپدرسوختگکاری و فریب
 
در واقع، همان ؟! یچ یعنی یاسیس یسمِسکوالردانید می ●

 و در زبانِ روشنفکرانِ فریبکارِ امروزی، کیلتپُ رئالاصطالحِ 
شما در  یوقتچون  !سمیاولیماک تر، همانبه تعبیرِ روشن



 کارت تینها در ،ینداشته باش و ارزشی اصول چیه استیس
ی همهکارِ ه ک شود، چنانمی دهیکش یستیاولیماکرفتارِ به 

ی فلسفهبراساسِ  ،جهان های امروزِها و حکومتقدرت
 رود!به پیش می کیو رئال پلت یستیاولیماک

 
ِر ما سکوال...پس "تان، از قولِ من گفتید که: شما در سوال ●

 یسکوالرِ حکومت امافلسفی و سکوالرِ سیاسی نیستیم، 
بر  ی،داررا در حکومت یمنافع مل ،معنا که نیبه ا .میهست
من  !!"...میدهیم حیترج ،خودمان یِمذهب یهاو ارزش عمناف

بر خودمان را  یِ مل ما منافعِ :نگفتم که یزیچ نیاصالً چن
منظورم چنین چیزی  اصالً !میدهیم حیترجهای مذهبی ارزش
 نبود.

 
جمهور  سیکه من فردا رئ دیفرض کن .زنمیمثال م یک ●

البته ما  .هستم یحکومت رِ سکوال کو در همان حال، ی !شدم
 ای م،دهی لیکه دولت تشک ستیقرار ن یعتینِ شراطرفدار

ما  حداقل حزبِو  م،ویش ریوز معاونِ ای م،ویجمهور ش سیرئ
 ،قدرتما در  حضورِ سقفِ نیباالتر و، است نوع کردهمرا م نیا

 .است یمل یمجلسِ شورا، و از جمله، در شوراهاحضورِ 
 
جمهور  سیرئ ی،عتیاز طرفدارانِ خطِ شر یکی !دیفرض کن ●
به این رئیس جمهور  یشنهادیپ کهم ی کایآمر !خب .دوش
ظفار را  یونِدر ظفار، انقالب میخواهیما م وید:گیمو  .دهدیم



 یاعتراض چیهو شما سکوت کن، حرف نزن،  .میکن کوبسر
 ترکمنستان و گازِنفت  ،ما ! در آن صورت، با موافقتِنکنهم 

 جِ یخل به شده، وشما رد  رخاکِ کشو رِیاز ز ،انهیم یایآس و تمامِ
 ،دالر پنج ایهر بشکه ،شما همکشورِ  و، خواهد رفت فارس

 درآمد خواهد داشت!
 
یک روشِ معمولِ در سیاستِ جهان  پیشنهاد، نیاطرحِ  !خب ●

ک یعنوانِ ه من ب ،نجایدر ا ی.مل منافعِی کنندهو تامین است،
، که در همان حال، پیروِ یک مذهب و "سکوالِر حکومتی"فردِ 

 و بگذارم.پا  رِیاصولِ خودم را زنباید  ،هستمئولوژی یک اید
با  ید،خواهیم شما جناب!نه  پاسخِ من چنین خواهد بود:

سرکوب را  مردمیجنبشِ خریدنِ آبرو و شرافتِ یک ملت، یک 
 پذیرم!شرمانه را نمیپیشنهادِ بی نی، من اکنید

 
ملیِ کشور، طرِح  مجلسِ اگر، بر فرض، در چنین شرایطی، ●

 فقِمواهم جامعه  تِیاکثر وکند،  بیتصو پیشنهادیِ امریکا را،
و من به عنوانِ رئیس جمهورِ کشور، ناچار به  ،دنباش آن طرح

 و ،یعتیطرفدارِ شر کیمن بعنوانِ اجرای این مصوبه باشم، 
یک که  رغمِ آنطرفدارِ یک مکتب و ایدئولوژی انسانی، علی

ای زیرپا ننهادنِ ، باید، برهم هستم "یسکوالرِ حکومت"
هایم به پلشتی و آلوده نشدنِ دست های انسانی، وارزش

رج خاو از دولت  ،دادهاستعفا خیانتِ به انسان، از مقامِ خویش 
 شوم.



 
 نیبه ا ،میهست یسکوالرِ حکومت : ما موییگیم یما وقت ●

 حق نداریم که ،میرسیما به حکومت مزمانی که  :معناست که
را از  مدنیِ کشور نِیقوان ی خودمان، وجلو میارگذقرآن را ب

ی همه "کشورِ " ،سرزمین نیا چون ،بیرون بکشیم آن
 ینیزم کی مثلِما مسلمانان. و  "امتِ"و نه است،  ایرانیان

 ،ی ایرانیانو متعلقِ به همه، است شاءمُ شایتالکم ،که است
 ای که به آن باور دارند.با هر دین و هر ایدئولوی

 
شرکت  ی یکی یک کشور، بسیار شبیهِ ادارهارهروشِ اد ●

ممکن من و شرکای ام، یمذهبیک من در این شرکت،  است.
 نیدیب یکیباشد،  یحیمسیکی باشد،  یهودی است: یکی

رِ و کا، میکیشر ما در کارخانه .باشد ییبهاهم  یکو یباشد، 
اگر منِ مسلمان را، به عنواِن  ،است. اکنون دیتول این کارخانه

فروش،  مدیرِ شرکت انتخاب کردند، من حق ندارم که، روشِ
براساِس را،  ی این چنینیمسائلبازاریابی، و استخدام، 

های مذهبی و قرآنیِ خویش به پیش ببرم. بلکه باید، دیدگاه
داران، قوانیِن براساسِ موازینِ کارِ اقتصادی، منافعِ سهام
 .ه پیش ببرمشرکتی و کشوری، و قوانینِ اخالقیِ مشترک، ب

 
 ظرِ ن..." در چنین شرکتی، اگر من مدیر باشم، و ادعا کنم که: ●

 نیمن ا یِمذهب و اصولِ ،است نیابه عنوانِ یک مذهبی،  ،من
و من باید اصولِ مذهبی خودم را در این شرکت  د،یگویرا م



رف من منح کنم، و اگر چنین نکنم، نشانگرِ آن است که، پیاده
 .ستیی امعنایب حرفِ بسیار ،"...ستمیمان نلمسو م، اهشد

ی مدیریتِ من، یک شرکت است، و شرکت، عرصه ،چون
ی شخصی نیست، که من اش مُشاء است، و حوزهمالکیت

 براساسِ عقایدِ خودم عمل کنم.
 
آن رسالتی که من به عنوانِ یک فردِ مذهبی در آن شرکت  ●

اییِ خد _های انسانی دارم، این است که، براساسِ ارزش
س اختال دیکنم، نبا انتیخ دینبا م،یدروغ بگو دینباخویش، 

و باید تمامیِ اصوِل ارم، گذکاله ب امانکیشر سرِ دیباکنم، ن
 .کنم تیرا رعا یِ مذهبی و انسانیاخالق

 
اما یک فردِ مذهبی، که به سکوالریسمِ حکومتی باور ندارد،  ●

 اتِ ادات و امکاناستعد یِتمام کند؟ به بیانِ شریعتی:چه کار می
 ،یهودیچه  ،ییچه بها عه،یچه ش ،یمذهبِ خاص یبرا را، کشور
در گیرد. به عنوانِ مثال: به کار می، دیگری نِیهر دو چه 

اتِ تبلیغ ارِیرا در اخت یی ملرسانه کند،برقرار مینماز  ادارات
مذهِب  اذانِ فقط نیایش و دهد،قرار می مذهبِ خودش

برای تبلیغِ مذهبِ آخوندها را  د،کنیپخش م خودش را
و این یعنی  !نیا هِیشب ییو کارهاکند، خویش دعوت می

هم  یعتیشرو از نظرِ من، چنان که  حکومتِ ایدئولوژیک.
 ،استعدادات و امکانات را نیکه ا یهر کس اشاره کرده است،

قرار دهد، به خودش  مذهبِ ارِیدر اخت به صورِت انحصاری،



ی ملت، در راهِ چرا که، از سرمایه ،است انت کردهیخ ملت
 استفاده کرده است.ی خویش، سوءبردِ عقیدهپیش

 
 عبارت ی، به معنای درستِ کلمه،سکوالرِ حکومت ، یکپس ●

های ارزش تمامیِ  تِ یضمنِ رعا ،که یاز فرد است
کند که از امکانات و نمی یسع ،خودش خداییِ_انسانی

مذهبی یا ی دهیعق بردِیشدر راهِ پ ،استعدادات کشور
 مامِا اگر بتواند مثلِو  .استفاده کندءسو ،شیخوایدئولوژیکِ 

انساِن  کی عنوانِه ب او را خیدر تار ،درست عمل کند ،یعل
و با احترام، مسلمان،  بزرگ دانسته، و همه از او به عنوانِ یک

 یاد خواهند کرد.
 
 دیردو اشاره ک... "را هم بخوانم:  سوال ی متنِهیمن بق ●

خودمان،  یِمذهب ی وهای اخالقبر ارزش میکن هیتک دیبا ،که
 یمل خودمان را با پولِ یِمذهبهای ارزش جِیترو حقِ  اما

. خب! این حق را نداریم! چون امکاناتی که در "...میندار
یِن د یبرا دینبا اصالًو  ی است،تِ دولتاامکاناختیارِ ما است، 

ی همگانیِ در چارچوبِ روژهمگر آن که، یک پ .خرج شود اسالم
هر مرام، و  ،یدئولوژیهر ا یم که:اعالم کن قانون باشد. مثالً

اسالم،  ت،یحیمس ،یتهودنظیرِ زرتشتی، ی ،یهر مذهب
حق دارد که، به مدتِ  م، و غیره،سیآتئ ،مسیمارکس ت،یبهائ

شش ساعت در ماه، در تلویزیونِ دولتی، به معرفیِ مرامِ 
 خویش بپردازد.



 
ی و های مذهبشهیاند ،که ستمین نیا مخالفِ من ●

، در مدارسو حتی ، شود معرفی یی ملدر رسانه غیرِمذهبی،
آنچه که مورِد  .آموزش داده شود به صورتِ واحدهای درسی،
تنها به دلیلِ آن که ما در اکثریت  قبول نیست، این است که،

مذهب و ایدئولوژی  را در اختیار داریم،قدرت  و هستیم،
مذاهب و اما  دهیم،آموزش د را در رسانه و مدارس خو
 دیگر، این امکان را نداشته باشند! یهاشهیاند

 
، مانآلِحکومتِ ایدهدر و  ی،دیتوح یِنیبما در جهان !دینیبب ●

همان  یی،بها یک ی است،عل حکومتِ عدلِکه نمادِ تاریخیِ آن، 
ی علچون  یمومنخودآگاهِ ی عهیش کی ،را دارد که یحقوق
 یوقت ،که آن داستانی را سته ادتانو شما احتماالً ی دارد.

نزدِ قاضی  ی او به سرقت، بهکنندهی، با فردِ متهمامام عل
صدا  "ابوتراب"از روی احترام، علی را  ،یقاضرود. می
یم! گوید: از اینجا بروکند. و علی بالفاصله به فردِ شاکی میمی

قاضی، در  نیا وید:گیمسخ گوید: چرا؟ علی در پاآن مرد می
دا چنین صاما ترا  ،صدا کرد ی ابوترابیهنمرا با کُ همان ابتدا،
ند، عادالنه قضاوت ک بینِ ما تواندینمفرد  نیا ،نینکرد، بنابرا

 و احتماالً حق را به من خواهد داد!
 
 
 



 
ما شبعد  ! چه برخوردِ شگفتی را شاهد هستیم!دینگاه کن ●

؟ انتظار دارید که، به عنوانِ یک دیارد یانتظاراز من چه 
رسیدم، به صرفِ حاکم بودن، من به حکومت  مسلمان، وقتی

 !خب ؟کنم ادهیپ مذهبِ من خواهانِ آن است راهر چه که 
 !ستین نیا ی است که راهِ انسانیعیطب
 
 ی،دیحکومتِ توح کیدر  کنم که:اعالم می صراحتبا من  ●

 ییبهاان حقوق را، عیناً، هممسلمان دارد،  کیکه  یهر حقوق
یک دارد،  ستیئ، آتِددار ستیدارد، مارکس یهودیدارد، 

شما غیرِمذهبی دارد، و حتی یک فردِ ضدِ مذهبی هم دارد! و 
 ت،سیمارکسیک  با ،مسلمانیک  نِیب ،که یددید ییدر جااگر 

ی فاتحه تبعیض وجود دارد، ای،ی ذرهو...، به اندازه ،ییبها
 حکومت، نیا :که دیجا اعالم کن در ! ودیوانآن حکومت را بخ

همان  و سرنوشتِ نهاییِ آن، ست،ین یدیحکومتِ توح کی
 !دینکن دیترد .خواهد بود یاسالم یجمهور سرنوشتِ

 
های قبلیِ خودم، در و در پایان، چند قطعه متن، از نوشته ●

رابطه با این مطلب، که روشنگرِ انواعِ سکوالریسم است را، 
 کنم.ما عزیزان میتقدیمِ ش

 
 
 



 
 سمیو سکوالر یعتشری 

 
 !مذهبی حکومتِنفیِ  ��
 
که در  ،یکشورِ مذهب کی جادِیا یاقبال، برا یآرزو ای... آ" ●

 سازمانِ  ،یاقتصاد ستمِیس ،ینظامِ حقوق ،یاسیس مِیآن، رژ
و فکر و فرهنگ و مطبوعات، و  ،یگذارقانون یِروین ،یآموزش

در  ،یو معنو یاسیو س یکاناتِ اجتماعاستعدادات، و ام یِتمام
به  یارتجاع تِمذهبِ خاص باشد، بازگش کیانحصارِ 

و  ،یو رجعت به قرونِ وسط ،ینیاستبدادِ د ،یفکر یِکتاتورید
و  ،یو جمودِ عقل، و اسارتِ علم، و مرگِ آزاد د،یعقا شِیتفت
که انسان، در  ،یحقوق یِ شدنِ تمام مالیو پا ،یدموکراس یِنف

 "...ست؟یها تالش و جهاد، کسب کرده است، نرنطولِ ق
 
 *۱۰۳ ص/  اقبال و ما/  ۰ آثار مجموعه ��
 
 
. و دیدقت کن ی زیر،ی، و به ویژه تکهعتیشر یجمله نیا به ●

 !دیکلمه به کلمه، بخوانو  ق،ی، دقو بارها آن را، بارها
 
و  یاسیو س یاستعدادات، و امکاناتِ اجتماع یِ... و تمام" ●

 "...، باشد"مذهبِ خاص کی"در انحصارِ  ،یمعنو



 در راستایاقبال را،  شنهادِیپ نیا ،یعتیشردر این رابطه،  ●
و پایانِ منازعاتِ  س،یانگل از استعمارِ مسلمانانِ هند ییِرها
 کلمه یاز رو ،یاما، به خوب رد،یگیم دهیناد ،پایانِ مذهبیبی

ه کاش، شدهو کار ق،یشده، دقحساب اریمتنِ بس یبه کلمه
 توانیم ،کندیم شیرایغزل را پ کیهمچون حافظ دارد  ییگو

 نِ یسکوالر باشد، و به د دیکه با ،ییهاکه، به چه بخش دیفهم
 وابسته نباشد، حساس است: یخاص

 
 (ی)مثالً حکومتِ اسالم یاسیس مِرژی ⬥
 

 (یمدن نِیو قوان ی)قانونِ اساس حقوقی نظامِ ⬥
 

 (یاقتصادِ اسالم )مثالً یاقتصاد ستمِسی ⬥
 

 ،یعلومِ اسالم ،ی)مثالً دانشگاهِ اسالم آموزشی سازمانِ ⬥
 !(یآموزش و پرورشِ اسالم

 
قوه  ،یاسالم ی)مثالً مجلسِ شورا یگذارقانون یِرونی ⬥

 (یاسالم یهیقضائ
 

استعدادات، و امکاناِت  تمامیِ و مطبوعات، و فرهنگ و فکر ⬥
هنرِ  ،یاسالم ینمایس)مثالً  یو معنو یاسیو س یاجتماع
 و...( ،یاسالم ونِیزیتلو ،یاسالم یِقیموس ،یاسالم



 
 سمیو سکوالر ما 

 
با  ،یمذهب کیخودمان، به عنوانِ  یرابطه نِیتبب برای ما ●

خودمان را، با سه نوع  یکه، رابطه میناچار سم،یسکوالر
 :میروشن ساز سم،یسکوالر

 
 یفلسف سمِسکوالری ⬥
 یاسیس سمِسکوالری ⬥
 یحکومت سمِسکوالری ⬥
 
سه نوع  نیبا ا ش،یخو یبا روشن ساختنِ رابطه ما، ●

 یبه سه حوزه ش،یخو یِزندگ یِبندمیو تقس سم،یسکوالر
قادر  ،یحکومت تِیو فعال ،یاسیس تِیفعال ،یفرد تِیفعال

یِی ابرپ ،یبود که، از فرو افتادنِ در باطالقِ انحصارطلب میخواه
 امِ نظ کیو  ،یمذهب تِیاکثر یِکتاتوریحکومتِ د کی

پا نهادنِ حقِ مذاهب و  رِیز ز،یسرکوبگر، و ن خواهِتیتمام
 .میزیحضورِ در قدرت، بپره یبرا گر،ید یهایدئولوژیا

 
 
 
 
 



 
 یفلسف سمِسکوالری ��
 
 یهاارزش ،یعنی م،یستیسکوالر ن ،یاز نظرِ فلسف ما، ●

چه  هد،دیما، جهت میِ مذهب است که، به زندگیِ خیفراتار
در  قت،ی. و در حقیاجتماعیِ و چه در زندگ ،یفردیِ در زندگ

حاکم است.  ،یمذهب یهاهر پندار و گفتار و کردارِ ما، ارزش
و در هر  م،ینگریبه جهان م ینگاهِ مذهب کیو ما، اساساً، با 

 ،ییخدا_یانسان یهاتحققِ ارزشیِ در پ مان،یلحظه از زندگ
 .میهست شریت،بدر جامعه، و در  ش،یدر خو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 یاسیس سمِسکوالری ��
 
 یهاارزش ،یعنی م،یستیهم ن یاسیسکوالرِ س کی ما ●

 یزشیانگ ینقش یدارا ،یمذهب یهایریگو جهت ،یخیفراتار
ما، است، و ما یِ اسیس یهاتیفعالیِ دهنده، در تمامو جهت

دارِ افکار و گفتار و کریِ را، در تمام ییخدا یهاارزش د،یبا
و  یفردیِ زندگکه، در  نی. نه امیخودمان، دخالت دهیِ اسیس

 ،یاسیس یهاتیاما، در فعال م،یزیبپره بیاز حقه و فر ،یعاد
خود را، فارغ از آن  ،یاسیس یهاو در رقابت ،یحزب یدر کارها

عقلِ حسابگر را،  ،یو به عبارت م،یبدان ،یمذهب یهاارزش
ِی اسیس یهاتیبر فعال ،یبمذه یارهایها و معفارغ از ارزش

 یبرا م،یتوانیو هر کار که م م،یکن ممان، حاکو حزب شیخو
 !میانجام ده بان،یو شکستِ رق ش،یخویِ روزیپ
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 یحکومت سمِسکوالری ��
 
سکوالِر  کی"! ما ی. آرمیدر حکومت اما، سکوالر هست ما، ●

ما،  یامهمردم، به برن یمعنا که، وقت نی. به امیهست "یحکومت
حکومتِ کشور را،  تِیدادند، به ما اعتماد کردند، و هدا یرا

شده، به دستِ ما سپردند، ما اعالم یبرنامه نیتحققِ ا یبرا
و  یمنافعِ مذهب یِدر پ هو ن م،یباش یمنافعِ مل رِیگیپ ز،ین
 .شیخو کِیدئولوژیا

 
 ملت است، یکه از آنِ همه ،یاز منابعِ مل گر،یعبارتِ د به ●

 غِ یبلت یبرا ،ی! از امکاناتِ دولتمیبه مسلمانانِ چاد کمک نکن
قانون  مثالً، ای. میاستفاده نکن ،یعتیدکتر شر ای عه،یمذهبِ ش

 یدرس یها. کتابمیارث را، طبقِ قانونِ ارثِ اسالم، اجرا نکن
را،  ی. قانون مدنمینکن لیتبد یسالممعارفِ ا یهارا، به کتاب

 .میموردِ قبولِ خودمان، دگرگون نکنیِ ماسالیِ مدن نِیبه قوان
 
 
 
 
 
 
 



 
که، مردم در انتخابات،  میریرا بپذ یاصلِ اساس نیا دیبا ما ●

 یاند، و نه به باورهاداده یما، را یهابه شعارها و برنامه
 یهاموظفِ به تحققِ برنامه ،یروزیما! و ما، پس از پیِ مذهب
نه تحققِ باورها و و  م،یشده در هنگامِ انتخابات هستاعالم

 رشِ یکه تنها موردِ پذ ودمان،خ یِو احکامِ مذهب ها،آلدهیا
 .میهم باش تیاگر در اکثر یاست، حت رانیاز ملتِ ا یبخش

 
ه ب ،یمذهب کیبه عنوانِ  د،یاما، ما با یگرهنگامِ حکومت در ●

و  م،یاحترام بگذار ،ییخدا_یانسان یهاآن ارزشیِ تمام
چرا  م،یکن هیها تکبه آن ارزش تریشب دیبا نجا،یاتفاقاً، در ا
 رایفساد است، و پاک ماندن، بس یقدرت، عرصه یکه، عرصه

الزم است، تا  ی! و هر روز جهادرممکنیغ میسخت، اگر نگوئ
 .میپاک بمان میبتوان

 
که، در  نیا یعنی ،یحکومت سمِیصورت، سکوالر نیا در ●

از انتخابات، از نظرِ هنگامِ حضورِ در قدرت، از آنجا که، پس 
و در  م،یملت هست کیکلِ  یندهیکارگزار و نما ،یقانون

از  م،یاقدرت را در دست گرفته "ملت_دولت" کیچارچوبِ 
 یهایدئولوژیمنکوب کردنِ مذاهب و ا یهرگونه تالش، برا

و احکامِ مذهبِ موردِ قبوِل  نیقوان یحاکم کردن و اجرا گر،ید
 غِیتبل یدر راستا ،یاز منابعِ دولتاستفاده  ز،یخودمان، و ن

 .میزیمذهبِ خود، بپره
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 کاوس کیانی
 

 ۲۱نوشریعتی، در قرنِ 
 

 ی شریعتیعناصرِ مانای اندیشهموضوع : 
 

 ی شریعتیدرباره

 
 ۱۳45سال : 

 
 

 کانون آرمان شریعتی
 
 

 خانه



 
 پرسش : 

 
از عناصرِ مکتِب  کیبر کدام  هایعتیوشرن ،۲۱ در قرنِ ●

 یشهیاند کنند؟ ناسخ و منسوخِ هیتک توانندیم یعتیشر
 کدامند؟ یعتیشر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 پاسخ : 

 
)حزبِ عرفان، برابری، آزادی(، نامِ آن  مانحزبِ  از نامِ  !خب ●

مانای مشخصاً بر آن عنصرِ  چون ما است. مشخص عنصر،
یک آرمانِ تاریخیِ بشری که  ،میکرد هیتک یعتیبِ شرمکت

ی، و در عینِ حال، یک کمیو  ستیب قرنِ یلهامس کاست، و ی
 ی رو به گسترش.ایده

 
عبارتِ  ازمدام که چرا  مهبد یحیتوض باید آغازدر من  ●
من  ادِیز دِیتاک .کنمیم استفاده "یعتیشر بخشِییمکتبِ رها"

اسًا اس یعتیشر ،معناست که نیبه ا ،"بخشییرها" یبر کلمه
و هدفِ مکتبِ او  ،کندیمند نمضابطه یلیخ را یشخو مکتبِ

بر جسم و که  ییجبرها یاز همه ،ها راانسان آن است که،
. پس، آن چنان که خودِ او بخشد ییرها شان بسته شده،روحِ
 مان یک دستگاهِ اسارت نسازیم!ئولوژیِخواست، از ایدمی

 
 یخصیصه نیا زنیم،یمحرف  یعتیاز مکتبِ شره ما زمانی ک ●
از  یکه وقت ، چنانآن است صفتِ بارزِ ،"یبخشییرها"

، است روشنفکرِ مسئولزنیم، منظورمان، روشنفکر حرف می
 ی"روشنفکر"اگر  و ی اصلیِ اوست.، خصیصه"مسئولیت"و 

است، انسانِ متفکری که،  "روشنگر" تنها یک ،مسئول نباشد
 آن! "تغییرِ "جهان است، و نه  "تفسیرِ "کارش، 



 
 نیا ،زنیمحرف می یعتیشرمکتبِ در رابطه با ما اگر  ،پس ●

، درست آن است نفکِیال جزءِ، "بخشییرها" و صفتِ اصطالح
. "مسئول" ی روشنفکر با صفتِی بینِ کلمهرابطههمان  مثلِ
چهار رهاییِ انسان از  ی،عتیشرهدفِ اصلیِ مکتبِ  ،کهچرا 

 اند.است، که او را از خداگونگی بازداشته انسان دانِزن
 
هایی از شریعتی هستم، برای آوریِ متندر حالِ جمعمن  ●

 ، و"چهار زندانِ انسان، در نگاهِ شریعتی"نوشتنِ کتابی به نامِ 
در خداگونه شدن،  در آنجا خواهیم دید که، از نظرِ شریعتی،

که عبارت ، سان استان از چهار زندانِ ییِ رها همان واقع،
زنداِن و  ،جامعهزندانِ  خ،یتارزندانِ  عت،یطبت از: زندانِ اس
رهاییِ  همین یعنیخداگونه شدن  وید:گیاصالً م .شتنیخو

 ،ویشیم "رها"که  یزانیشما به مو  ،وجودی )آزادی(
بخش ی رهاییبر کلمهکه من  یدیتاک و ی.شویم "خداگونه"

 ایده است. دارم، برای جا انداختنِ این
 
 در جهانِ یعتیشر یشهیاند یآن بخشِ مانا از نظرِ من، ●

عبارت است  که ،است "یآزاد ،یعرفان، برابر" ، آرمانِامروز
، "یآزاد"کسبِ  یبرا : اول، مبارزهُبعدیسه  یمبارزه یک: از

ی "یبرابر" جادِ یادوم، جامعه،  یآزادو انسان  یعنی آزادیِ
عرفان،  ، تحققِسومو  ،اقتصادی منزلتی، حقوقی، و به ویژه

 .انسان دنِیرس یوجود یِآزادو به  ت،یاخالق، معنو



 
 ی بسیار مهمفرق ییو رها یآزاد نِیب ی،عتیشر یشهیدر اند ●

وجود دارد، و تفکیکِ این دو، در سیرِ خودسازی و خداگونگی، 
ی شریعتی، و نیز در در اندیشه دارای نقشی اساسی است.

 رهاییِ "گویند، و می "یمنف یِآزاد" را "ییرها" علومِ انسانی،
، و رهایی گامِ اولِ رسیدنِ آدمی "آزادیِ مثبت"را  "وجودی

 .است تعالیِ انسانیرهاییِ وجودی و به 
 
یک مثال شاید روشنگرِ این تفاوتِ بینِ رهایی و آزادی  ●

ه ب او کنید که فرضو یک اسیر است.  ،باشد: یک زندانی
با پرداختِ بدهیِ وی، او شما اگر ، است داندر زن یبده خاطرِ

اید، و نه بخشیده "ییرها" به او بیرون بیاورید،از زندان را 
جبِر  انهزار رِیاس! او اکنون رها است، اما هنوز "آزادی"

ای است یزی، و آزادی پروسهری و غاجتماعطبیعی و تاریخی و 
 ه: رهایی،باید گفت ک ،شود. و در حقیقتکه، با رهایی آغاز می

ی آزادیِ انسان است، و بخشِ آغازین، و بخشِ اصلیِ پروسه
 .است یافتنیفرد نیز دست خودِ با تالشِتنها 

 
سازی، و رسیدنِ افرادِ جامعه در نگاهِ شریعتی، برای جامعه ●

 یاستبداد یهااز حکومتباید اول آنان  ،"آزادیِ وجودی"به 
دست ه را ب سیاسی یِ فردی و اجتماعی وآزاد ،شوند "رها"

ا ره ،کُشاستثماریِ انسان و نظامِ از استثمار، ،بعد و ،آورند
 ،ی و برابریآزاد مبتنیِ بر میداشته باش یاجامعه و، شوند



 ،هاانسانو آماده باشد،  ی رشدِ انسانیسترهاب ی این که،عنی
ه نو کار کنند،  برده شب و روز کی نه مجبور باشند که مثلِ

خودشان و حکومت باشند،  یهایریگمیتصمفکریِ  یبرده
و فرصتی داشته فراغت و  رند،یگب میتصمبرای خودشان 

خدایی در _های انسانی، و تحققِ ارزش"شدن"باشند برای 
 خویش، و خداگونه شدن.

 
ای، یک در هزارِ افرادِ جامعه، تحتِ هر آری! در هر جامعه ●

 ی و استحماری،شرایطی، و حتی در نظامِ استبدادی و استثمار
گیرند، اما، در سیرِ رشد و تعالی، و خداگونه شدن را، پی می

ای درصدِ مردمِ جامعه، تا بسترِ مناسب و آماده 44رابطه با 
ای وجود نخواهد داشت. فراهم نباشد، هیچ رشد و تعالی

 کار کند، و گاه حتی دوازده ساعت یروزباید  ی کهآدمچون، 
 ییلویک "شدن"، میان نیا در، داشته باشددو سه شغل 

 اتیچرند هاحرف نیا ؟!چنده ییلویک "یداگونگخ" ؟!چنده
 حلقه،عرفانِ  ی،عرفان شعرِ ی،مولو شعرِو با دعوتِ به  است!

ها عرفان حرف نیاهیچ رشدی در کار نیست.  و...،مدیتیشن، 
و فریب و  توهم و معنویت نیست، چرندیات است، و همه

 افرادِ ناآگاهِ جامعه است!استحمار و سرگرم کردنِ 
 
است، تا به دنبالِ آرزوها و به فراغت  ازمندِیانسان ن ●

های خویش برود. در آن هنگام، یعنی در هنگامِ فراغت، آرمان
 حیتفر عشق و حال کنند، خواهندیم اکثریتِ افرادِ جامعه



نند، ک زییغر یزندگو و خوش باشند،  ،کنند، بگردند، بخندند
اقلیتی هم هستند که، از اما  .بکنندخُب! کنند،  ینبات یِزندگ

 کنند.این فراغت، برای رشد و تعالیِ انسانی، استفاده می
 
منظورمان  ،میکنیصحبت م یانسان یِما از زندگزمانی که  ●
 و ،"خویش ییِخدا شتنِیخو"آن  تعالیِ ی در راستایزندگ کی

به  دنِیاست، رس "یزیِ خویشغر شتنِیخو"کنترلِ آن 
بدونِ داشتِن  انسانی،بزرگِ ین آرمانِ او است،  یخداگونگ

 ممکن نیست. ،یو برابر یآزاد
 
 برخورداریِ جامعه ازونِ بداز نظرِ شریعتی، هر کسی که،  ●

 یهایآزادعرفان، و  ت،یمعنوه را ب جامعه ،یو برابر یآزاد
 روشنفکرِ  کار است، یکبیفر بازِدغل کیکند، دعوت  ،یجودو

پس  است. مزدورِ استبداد ،است یدارهیمامزدورِ سر
برو!  بگوئید: !دیاعتماد نکن !دیقبول نکن !دیرا نخور شابیفر

، یا دارد یمشکل کیفرد  نیا که، دیبالفاصله بفهمخودتی! و 
 است. آمده مردم بِیفر یبرایا و  ابله است،

 
فقط  انکاربیفردر جهانِ امروز، برخالفِ جهانِ کهن،  ●

 یهاروینی چون، روشنفکران هم، به مثابه ،ستندینان یروحان
اند، و اتفاقاً فریب، به این ارتشِ فریب اضافه شده دِیجد

شاهدِ آنیم که،  امروزو  تری هم دارند!قدرتِ اثرگذاریِ بیش
ها و روشنفکران، دارند جای مذاهب و رفته رفته، ایدئولوژی



زمانی که  ،اهیآن روحان یجاه و بکنند. روحانیان را پُر می
بودند، امروز روشنفکران  مردم ی برای تحمیقِ یهاواسطه
، که یرانروشنفک کنند.که این نقشِ واسطه را ایفا می هستند

 بیها فرآن توسطِ ایو وابسته به طبقاتِ مرفه هستند،  یا
و آنان را، در یک  .دهندیم بیمردم را فر یو توده ه،خورد

 تیبه اخالق و معنو ر و فالکت،نظامِ استبدادی، و غرقِ در فق
 !کنندیم و عرفان دعوت

 
 _عرفان "یکی از اهدافِ شریعتی، در طرحِ تثلیثِ اهوراییِ  ●

ی او، هشداری اندیشه یِآن بخشِ مانا، "آزادی _برابری 
است به افرادِ خودگاهِ این جامعه که: آگاه باش! بینِ آزادی و 

 یذیرناپحیاتیِ جداییبرابری و عرفان، یک پیوند و پیوستگیِ 
ی استبدادی در این جامعهتا تو را  !را بفهم نیابرقرار است. 

دنباِل به  !نفرستند اهیبه دنبالِ نخود سو استثماری، 
، تا جامعه را میخود را بساز"خرکُنِ با شعارِ انسان ،یخودساز
 !مدرن اتِیچرندنوعی  !"بسازیم

 
بُر، و به قولِ رضا به دنبال راهی میان !طلبفرصتآی ای  ●

گردی؟ آن برای رستگاریِ شخصی می "دَررُو"مارمولک، راهی 
پنج میلیون معتاد،  ،ددار کاریب ونیلیم ای که: دههم در جامعه

و  ،کارکودکِ  ونیلیدو م یکی ،زنِ خودفروش ونیلیسه مدو 
ی ه. در جامعیشهر نِینشهیحاش ونیلیپانزده م یال ازدهی نیب

را  خودش نوزادش، خشکِ رِیشخریدِ خاطرِ ه ب که از فقر، زنی



عرفان و معنویت و خودسازیِ فردی، بدوِن  د،فروشیم
 ست؟!یچ اتمزخرف نیا یعنی چی؟ ی اجتماعی،مبارزه

 
مبارزه،  نِیدر حآری! خودسازی و عرفان و معنویت آری، اما،  ●

ر د ،یحزب در درونِ کارِ  ،یالتیتشک کارِ کنارِ در بطنِ مبارزه، در 
 ی باحینِ مبارزهدر ساساً او... و  ه،یاتحاد جادِیدر ا ،ینهادساز

استبداد و استثمار و استحمار، و در تالشِ برای رهاییِ انسان 
 .یرسیبه خدا م که، است و جامعه

 
برای ، وررُدَبُر و میان راهِ ،اسالمنگاهِ شریعتی، ما در در  ●

به  "خود"ز ا دنیرس یبرا و تو، ،نداریم ،رسیدنِ به خدا
از خود  دنِیراه رس ی! آری!بگذر "لقخَ"میانِ از  دیبا ،"خدا"

، بازیخوانی، با صوفیبا مولوی .گذردیخلق م انِیاز م ،به خدا
، عارف نخواهی رهیو غ ، با یوگا،شنیتیحلقه، با مد با عرفانِ

! هر چند است کاریفریب هانیا رسی!شد، و به عرفان نمی
 ، به آرامشی درونی دست یابی!هاکه شاید، با آن

 
 بازی،نظرِ شریعتی، در رابطه با این نوع خودسازی و عرفان ●

آور است! مضمونِ نظرِ او چنین است: سخت جالب و شگفت
به  به تنهایی خودشان خواهندیکه م ییهاآدم نیمن از ا

 نیا یموجوداتِ رو نیترفیکث ن،انیاو ، بروند، بیزارم بهشت
گوِل  !در ببرند رافقط خودشان  خواهندیه مک ،خاک هستند

 ید!را نخور شانیِو عرفان یمعنو یشعارها



 
کند، تا به این فرمانِ قرآن گوش دهیم او ما را دعوت می ●

 یکه مردم جار ،دیشو یجار ییآن جاهمان از ..." که:
و در این مسیر، این روایتِ بسیار اساسی و  ."!...شوندیم

الناس و ال تکن  عَمَ کونواظیری است: نعمیق، راهنمای بی
آنان مباش! عبارتِ  "از"، اما، مردم باش "با"به معنای:  .منکُمِ

 هِ همرادر مسیرِ رهایی، با مردم بودن،  ی،عنالناس، ی عَمَکونوا 
و التکن منکم، بودن، گام به گام با آنان حرکت کردن.  مردم

ه ! چون، بباشم آناناز  یعنی، از نظرِ سطحِ فکری و شخصیتی،
بس باالتری از  عنوانِ یک مومن و روشنفکر، باید در سطحِ

 مردم باشی.
 
 ،شاندست در دستِو  !همراه باشای روشنفکر! با مردم  ●

را به حاِل مردم اما اگر  !قدم بردار خود و آنان، ییرها یبرا
ن به عرفا طلبانه، به تنهایی،فرصت یخواستو  ،یرها کردخود 

خواهی  یکس آن درست مثلِه، در آن صورت، کبدان  ،یرسب
حمله به شما  راهزنانکه  مسافرت، آن زمانکه در  بود،

، مادر، دوست، ، پدرن، زهبچ دستِ ،یشخو نجاتِ یبرا ،کردند
یک  د!و تنها فرار کن کرده،را رها  همشهریِ خویشو  همسایه،

 طلبانه!نوع رهایی و نجاتِ فردیِ کثیف و فرصت
 
 
 



 
در امروز که  یزیچ آن :کهیان، باید یادآور شوم و در پا ●

 یبرابر _ عرفان" یآرمانِ مانا ،اساسی است یعتیشر مکتبِ
 :است "یآزاد _
 

 ملزومات و یِ و تمام ،ی استدموکراسآزادی و  اول، تحققِ ⬥
که  ،حقوقِ بشری اعالمیه ی برهیتکو به ویژه،  .آن اتِیمقتض

و نیاِز که حق  سی است،حقوقِ اساآن  تمامِی دربردارنده
 .است امروزِ ما

 
 نوعی سوسیالیسمِ انسانی،و برابرانه، بر نظامِ  هیتکدوم،  ⬥

پیش از و  ،ستینآن  امکانِ تحققِ هنوز االن  هرچند که،
 یبرنامه" سازیِ یکپیاده ازمندِیما نرسیدنِ به آن مرحله، 

میِ به یک اقتصادِ مرد ،میتا رفته رفته بتوان ،میهست "توسعه
 همیناز ی کلیِ ما، برنامه ،اماتی دست یابیم. سیالیسوس
 تحققِ چنین نظامی در آینده باشد. یبرا دیبا ،امروز

 
 یحزب کارِ انجام دهیم، دیبا یکه از نظرِ اجتماع یکارو سوم،  ⬥

 یتوده دادنِ به یخودآگاه و حتی اگر به استراتژیِ .است
منسجم و  یِحزبکارِ  قِیاز طر بایدهم معتقدیم، باز  هم مردم

 اقدام کنیم. شدهریزیهماهنگ و برنامه
 
 



 
و  یدهبه سازمان میباش پناهبی مردمِاین  گرِدعوتِ دیما با ●

 گرگ یطعمه شهیهم ،متفرق یودهتچرا که،  ،یابیسازمان
و دعوتِ مردم است! و در دورانِ جدید، عالوه بر کارِ حزبی، 

ها، کارِ اساسی و مدرنِ دیگر، هو اتحادی کاهایسندتشکیلِ به 
 دعوتِ آنان به ایجادِ انواعِ نهادهای اجتماعی است.

 
اتحادِ  به یک میمردم را دعوت کن نای دیما باو در نهایت،  ●

ها، هیاتحاد حضورِ در نهادها، ضمنِملی. به این معنا که، 
جنبِش "نوعِ  کیرفته رفته به سمتِ  ، و احزاب،کاهایسند

رِت قد مقاومتِ در برابرِ یبرا گام برداریم، و "ملی گریِمطالبه
راِه  هنوز گرچه حاکم، یک جریانِ ضدِ قدرت را شکل دهیم،

 !میداررا در پیش  یزراد
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🟉 
 

 
 

 کاوس کیانی
 

 شناسی در این بحران؟!شریعتی
 

 استیصالِ جوانانِ وطنموضوع : 
 

 ی شریعتیدرباره

 
 ۱۳45ل : سا

 
 

 کانون آرمان شریعتی
 
 

 خانه



 
 پرسش : 

 
 به فکرِ یبرا ییجا رگیدو  ،در معاش مشکل دارند ما مردمِ  ●

 یبار به فکرِ خودکش نیمن خودم چند !نمانده است یعتیشر
 !بودم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 پاسخ : 

 
ها و که آن قاتل آماده باش ی؟!کشیشما چرا خودت را م ●

چرا  ،نیبنابرا ی!بکش دیرسکه ش ارا در زمان کارهایتجنا
یِ اوقات خستگ یگاه دانمیم ی؟چ یبرا د،یخودتان را بکش

است ناگهانی دست  ممکنانسان و  ،آیدمی شیپ روحیِ شدید
 بزند.کار  نیا به
 
 ،صورتهر در  آمده است. اما شیمن هم پ یبرا این حالت ●

 رانگید ،که است فیح نزنیم.کار  نیبه ا دست ،کهاست  بهتر
 ما مشکلِ !میما خودمان را بکش و و بخورند، دنو ببر بدزدند

 کی .ندارد یعتیشرشناختِ به  یربطاین اما  ،میعاش دارم
 ییِرها ازمندِیما ن ، وچاپدوجود دارد که مردم را می یتموکح

نظامِ ن ایاز  ی هستیم، و نیز رهاییِحکومتِ استبداد نیاز ا
این نظامِ فرهنگیِ ارتجاعیِ و از  یِ داللیِ هار،دارهیسرما
که بر ما حاکم  ی"ریزر و زور و تزو"همان  یعنای، یقبیله
 .میباش راهِ نجاتیبه فکرِ  دیبا عتاًیو طب ،است

 
 یبرا یراه افتنِیکه به فکرِ  یاز مبارزان یحال ما، بخش ●

 بخش،ییرها یِولکه: آن راهِ اص میمعتقد م،یهست ییرها
 یعنیاست،  یعتیشر "عرفانِ ،یبرابر ،یآزاد" یِاستراتژ

فدا  م،یمبارزه کن یآزاد یبرا دیکه، ما ابتدا با میمعتقد



 یهاضیتبع نیبعد، ا یو در مرحله م،یبها بده م،یبده
نظاِم  کیو  م،یموجود را بردار یِو فرهنگ یو حقوق یاقتصاد

 کیشود، چه  جادیا یزندگ یبرا نهیتا زم م،یکن جادیبرابرانه ا
و رشد  ،یمتعال یِزندگ کیو چه  ،یمردمِ عاد یبرا یعاد یِزندگ

 .ختهیافرادِ خودآگاه و فره یبرا ،و خداگونه شدن
 
ی حق دارد که شیوه یهر کس ی آزاد و برابر،جامعهدر آن  ●

ط فقگران مبارزان و کنشما و  زندگیِ خویش را انتخاب کند.
 برای تمامیِ ،را آزادانه و برابرانه بسترِ کی ه،ک میدار فهیوظ

را  نوعی از زندگی آن ،هاانسانتا  م،یکن افرادِ جامعه، فراهم
 "ینبات یِزندگ" ی، شاید یککی .انتخاب کنند ،خواهندیم هک

 و انسانیی متعهدانه یِزندگ ی هم، یککو یند، کب ارا انتخ
 .ردیگ شیپدر را  بخشرهایی

 
ی از این جامعه یعنوانِ بخشه بشریعتی هم،  طرفدارانِما  ●

معاش بندِ تامینِ در  و دیگران، شما مثلِ کمانی،رنگین
م، یهم شد شیپرروان م،یشد هامحدودیت رِیاس م،یگرفتار
 ما هم بر یِو جوان یزندگ م،یهم هست نهیاز نفرت و ک سرشارِ

چرا که همه  م،یدیهم رس یی خودکشبه مرحلهو باد رفت، 
 کنیم، و همدردیم.همین جامعه زندگی می در
 
 
 



 
و آن  .میکن "ادیفر" دیکه با داریم ی"کرمشت دردِ" کی ما ●

حاال هر  .است یآزاد کسبِاستبداد است، و نیازمان،  دردِ
یش با این استبداد در حالِ جنگ خوروشِ براساسِ  یکس

را اجازه این  ،یعتیبه ما طرفدارانِ شر ،هم است. پس شما
خودمان را  حزبِ م،یریبگ شیپدر خودمان را  راهِ ،که دبدهی

 یآگاهتا خود م،یخودمان را بکن تالشِو  م،یاشداشته ب
و  یسازکایو سند یسازدعوتِ به تشکل و نهاد م،هیبد

 در پیش بگیریم. ی راسوم راهِو  م،یکن یسازهیاتحاد
 
ی شهیبراساسِ فکر و اند ،شما همو  ،میکنرا می کار نیما ا ●

 یتعیشر طرفدارِ اگر حاال .دیانتخاب کنرا  یگریراه د ،خودتان
 ...،، ودیسته ستیآتئ د،یهست ستیمارکسو اگر  د،یستین

 .دیریبگ شیخودتان را پ خاصِ رِیمس
 
آن  . اما واقعیتمیریبپذببینیم و  ها راتکثرِ راه نیا ما باید ●

ه ب دنِیرس ،ی مامردم جامعه اکثریتِامروز هدفِ است که، 
ی "یزندگ"یک و به  است، "یبرابر"به  است، "یآزاد"

توانید، آن بخشِ سوم را، که ما آن را انسانی است. و شما می
دانیم، به هر نام و ماهیتی که مایلید، معنا بخشِ عرفان می

 ید،ریبگکه  ییبه هر معناکنید! و در هر صورت، آن بخش را، 
 در آن نهفته است. "رهایی"نوعی امکانِ 

 



 به ،خودمان به هدفِ دنِیرسراستای در  مردمِ ایران، ما ●
 یبستر همان ،است "یبرابر"و  "یآزاد"مندیم، ازیکه ن یزیچ

 ،مسیبر ،میدارکه در زندگی  یهر هدفبه  ،میبتوان ، در آنکه
 های گوناگون.و روشها راه هر چند با

 
 دیکی از معضالتِ موجودِ در مبارزه آن است که، تمامیِ افرا ●

و اقشارِ جامعه، در یک وضعیتِ همسانِ سیاسی، فرهنگی، 
اقتصادی، و... قرار ندارند، و در نتیجه، خود را در یک 

 یسعما نباید و کنند، ی مشترکِ مبارزاتی حس نمیمرحله
ی، و مبارزاتِی روحفکری،  طِیکه همه را براساسِ شرا میکن

 خودمان، به درونِ مبارزه بکشانیم.
 
یکسانی قرار  طِیشرا یِ مبارزانِ یک جامعه، درآری! تمام ●

و باید این اصلِ مهم را درک کنیم که: برآیند و  ،ندارند
 کلِ نیروهای فعال و فداکارِ یک جامعههای شیگرا نِیانگمی

 .کندمی نییتع ،راو قدرتِ یک جنبش جهت  ،است که
 
راهِ خودش را برود، مهم آن است  یکه هر کس میاجازه ده ●

 ست،یهدف مشترک ن نیمان مشترک باشد، و اگر ادفِ که ه
ا، در جامعه ر یِاساس ازِین الوگ،یکه، با گفتگو و د میتالش کن

آن را به  یو آنگاه همگ م،یمرحله از مبارزه، کشف کن نیا
نه آن که  م،یکن "انتخاب" شیخو یعنوانِ هدفِ مبارزه

 .میکن لیتحم یگریمان را به دهدفِ
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 کاوس کیانی
 

 استراتژیِ امروزِ ما چیست؟
 

 اصالح، انقالب، مبارزه برای رهاییموضوع : 
 

 ی شریعتیدرباره

 
 ۱۳45سال : 

 
 

 کانون آرمان شریعتی
 
 

 خانه



 
 پرسش : 

 
 روشِ هم  ،یعتیشر روانِیپ ما به عنوانِ ،که نیبا توجه به ا ●

 طِ یو هم در شرا ،میکنیم یرا نف یحکومتطلبانِ اصالح اصالحِ
 یاما بر و روشِ یاستراتژ م،یستیانقالب ن به دنبالِ یفعل
 ست؟یچ قاًیدق ،رییتغ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 پاسخ : 

 
، هک نیا به خاطرِ .میکنمی ینفطلبان را ما روشِ اصالح .بله ●

اما  ،دکننب یسال فرصت داشتند که کار ستیب طلباناصالح
 نیچنبارِ دیگر  ،سال ستیعاقل پس از ب آدمِ !نکردند
م و ه ..."شما در ادامه گفتید:  .شودنمی را مرتکب یاشتباه

 یگبست. خب! "!...میستیبه دنبالِ انقالب ن در شرایطِ فعلی،
 حولِتیک  یعنیانقالب  .دیکنمعنا  یدارد که شما انقالب را چ

خانه از  ،که نینه ا ،لکایدتحولِ را یعنی ،و بنیادی قیعم
! مثاًل است وانیا است، خواجه در بندِ نقشِ رانیبست ویپا

ه س و ،میدیخر مایهواپ ،ما چهارتا، شش تا حاال پس از برجام،
ی همه رگیحاال دپس  شود،وارد  است قرار گهیچهار روزِ د

 حامالنِ چنین تفکریبه  ه است!حل شد کشور مشکالتِ
 .میستین ستیمما رفرو  ست،یرفرم دنویگیم
 
 یمسلحانه یمبارزه ی! گاه شما انقالب را به معنادینیبب ●

چند تا روشنفکرِ مبارز، مثلِ مبارزاِن  یعنی د،یریگیم یکیچر
با ترور  خواهندیو م کنند،یحرکت م ست،یمجاهد و مارکس

ب! و انقال دئیگویحرکت م نیببرند، و به ا شیکارِ مبارزه را پ
حوِل ت کی یرا به معنا نقالب. و گاه شما امیکنیم ینفما آن را 

در آن  ،یمردم یبا حرکتآن هم  د،یریگیدر جامعه م ییربنایز
 .می! ما به دنبالِ انقالب هستیصورت، آر



 
 یطرب به ما روشنفکرانو هاست، توده کارِ  انقالباز نظرِ ما،  ●

ما رسالتِ  روشنفکری نیست. "انتخابِ". یعنی یک ندارد
است، با  "مبارزه برای رهایی"مردم به  دعوتِروشنفکران، 

نهادها،  جادِ یابا کار متشکل، به  ،یکار حزببه  دعوتِ آنان
و اتحادِ با هم،  روها،یجمع شدنِ ن برای ها،هیاتحاد کاها،یسند

کار کنند، ه ند چهبخوا اما این که .هم در کنارِ و مبارزه 
کر اصالً به منِ روشنف ،ندنانقالب کیا اصالحات کنند،  خواهندب

 "هجامع طِیشرا" قت،یو در حق کنم،نمی نییندارد، من تع یربط
 است. "نوعِ مبارزه" یکنندهنییاست که تع

 
حرف  یانقالبقرآنی و  نشِیب اگر بخواهم در چارچوبِ یک ●

 قسط ر. و اگالناس بالقسط قومیل هاست!بزنم، انقالب کارِ توده
ز، که عبارت است ا ،بگیریم یادیبنرابریِ ب تحققِ  به معنای را،

 ، انجامِ این رسالت،"و معرفت ،ثروتقدرت،  کردنِ  یاجتماع"
 چگونه این امر رندیگیم میتصمو آنانند که  .هاستکارِ توده

 را پیش ببرند!
 
که، توده در آغاز با اعتراض شروع  دهدینشان م خیو تار ●
ابتدا، به دنباِل  و در رود،یم شیو آرام آرام پ کند،یم

 یو حمله رد،یگیاصالحات است، و همان اول، اسلحه دست نم
، خود است ی"مطالبه"! توده به دنبالِ ی! آرکندیمسلحانه نم

 !"انقالب"است، نه  "اصالحات"، و به دنبالِ "یآزاد"نه 



 
 در آغاز، اما توده، !هاستتوده کارِانقالب  ،من از نظرِ ،پس ●

ه هستند ک ریناپذاصالح یاهدولت کند.می شروعبا اصالحات 
. جامعه شانندکرا به خشونت می یِ مردماصالحی مبارزه

 ،دشواصالحات انجام نمی یوقتو  نیازمندِ اصالحِ مداوم است،
 و ست،یساز ناصالحات چاره گرید ،که رسدیم ییجامعه به جا

پس  دهد،یم "رخ" جبراًو انقالب  رسد،یانقالب فرا مزمانِ 
 نه یک استراتژیِ انتخابی! است! "رخداد"انقالب یک 

 
هستند که ها حکومت ،کنندنمیانقالب  در حقیقت، مردم ●

و به تعبیِر  !انقالب کردکه شاه بود آری!  !کنندمی انقالب
اگر از مهندس بازرگان، رهبرِ آغازگرِ انقالب خودِ شاه بود! 

 دِ سیاسی، بابه جای ایجادِ انسدا ، در بخشِ سیاسی،اول
رخ  کرد، انقالبی، فضای بازِ سیاسی ایجاد مییجیاصالحاتِ تدر

، و در جهانِ مدرن، میدیرسینم نجایبه اداد، و اکنون ما نمی
 شدیم!اسیرِ این ارتجاعِ هولناک نمی

 
، و اگر نکردو اصالح کند، مدام خودش را  دیبا تیحکومهر  ●
در نهایت، شد،  بر روی هم انباشته ضروری اصالحاتِ نیا

به  "نیازِ"و ، تبدیل شده تیفیبه ک تیکمروزی از روزها، 
و یک  .شودیم لیتبد ،"انقالب"به  "اجبارِ"به  ،"اصالح"
 خواهد شد! "انقالبی"، به ضرورت و اجبار، یک "گراصالح"
 



 
شما  در ظرفی در حالِ جوشیدن است، اگر آبآن زمان که  ●

انسداد و  ،یدذارگن یخروج یجا ید، و هیچرا ببند ظرف درِ
درست به همین معنا  ،انقالب دهد.انفجار رخ می ید،کن جادیا

روی  ی ازتیحاکم و در کشوری که، !انفجار یعنیاست، 
ز را با فضای فرهنگی و سیاسیاصالحات نکرد،  ،یشعوریب
 برای مردم نیز تنفس انسداد ایجاد کرد، و فضایذاشت، گن

 شود!، انقالب میدهدنگذاشت، انفجار رخ می
 
ظرف هم  رِیز یو آن شعله ست،یظرف ن نیانفجار، کارِ ا نیا ●
انقالب، کارِ آن  ایانفجار  نیکار را انجام نداده است. ا نیا
ظرف را محکم بسته است، و هر  نیاست که، درِ ا ی"ابله"

 کرده است. شما جادیپوشانده است، و انسداد ا زیرا ن یمنفذ
ن ظرف، آن قدر بجوشد، یذار، و بعد بگذار، ادرِ ظرف را باز بگ

 هیچ انفجاری در کار نیست! !دیاش درآتا جان
 
 چیه انجام بدهید،اصالحات به طورِ مستمر شما در جامعه  ●

ا مچرا  کشیده نخواهد شد. انقالب به اعتراضاتِ مردمیوقت 
 خاطرِه ب شاهدِ هیچ انقالبی در یک کشور دموکراتیک نیستیم؟

تدریجی  اصالحاتِ ن جامعه، دارای ساز و کارِ انجامِ آ ،کهآن 
 اصالحِ  در حالِ ، و در َاشکالِ گوناگون،مومداو به طورِ  است،

 اصالحاتی که، خواستِ مردم یا نیازِ جامعه است. است، امور
 



 
 سه گانه انقالبِ�� 

 
، هستیم ایاساسی و ریشه تحوالتیایجادِ  خواهانِما آری!  ●

 ابنه انقالبی  ،اما، میمانیم "انقالب"ن را که ما آتحوالتی 
و توسطِ افرادی چند از  ،یکیی چرتفنگ، نه با مبارزه

 عمیقانقالبِ  کبلکه، یی مردم، روشنفکران، و جدای از توده
 .، که دارای سه مرحله استو همه جانبه

 
 نامهنیمبارزاتی م خِیخواه، با توجه با تارتحول یروهانی ما ●

 ،یآن مبارزات، به نوع یهمه باًیگذشته، که تقر سالِ ۱۰۵در 
 میدیرس هیجنت نی، رفته رفته، به ادقدرت بودن کسبِ یِدر پ

 قِ یو به تحوالتِ عم م،یروش دست بردار نیاز ا دیکه، با
 .میروایب یرو یاجتماع

 
گفتمانِ  تِ یدرست در اوجِ غالب د،یگفتمانِ جد نای آغازگرِ ●

 ،یاخلِ کشور، و چه در سطحِ جهانچه در د ،یکیچر یمبارزه
بود، که درست در اوجِ قدرتِ  یعتیو گفتمانِ شر ،یعتیشر

، مطرح ار ینیچهل، راهِ نو یدر دهه یکیچر یِمشگفتمانِ خط
دوره،  آن یِانقالب یهاکرد، که متاسفانه، توسطِ سازمان

 !نشد یریگیپ
 
 



 
 رای سهداو ماندگار،  یانقالبِ اصول کی ،یعتشری نگاهِ  در ●

 :است یاصل یمرحله
 

 فکری انقالبِ ⬥
 اجتماعی انقالبِ ⬥
 یاسسی انقالبِ ⬥
 
 
 فکری انقالبِ ⚡
 
که  ،ی استانقالبِ فکر کیکارِ مبارزان،  اولِی مرحله ●
 یروین کو ی ،یانقالب _ یانسان یشهیاند کیوجودِ  ازمندِین
 نیا انتقالِ یمسئول، برا یشدهیسازمانده شگامِیپ

 نیا شدنِ یو عموم نیگزیمردم، و جا یبه توده ی نوشهیاند
 نیتریو طوالن نیتریاصل وجامعه است.  در سطحِ شهیاند

 .ی استانقالبِ فکر یهمین مرحله ،یبخشِ هر تحولِ اجتماع
 روشنفکرانِ  یعهده ردوره، ب نیدر ا هاتیمسئول نیترشیو ب

فکرانِ این متاز  ،یآگاهخود نی، که پلِ انتقالِ ااست مبارز
 هستند. ،مردم یبه توده ،یفکرانقالبِ 

 
 
 



 
 اجتماعی انقالبِ ⚡
 
انقالِب  ی است. وانقالبِ اجتماعی ی دوم، مرحلهمرحله ●

که  ،یانقالب یهاشهیمعناست که: آن اند نیبه ا ،یاجتماع
. شودجامعه، وارد  تِینیاز ذهنِ مردم، به عامری ذهنی است، 

شده در مردم، در  جادیا یِفکر اتِرییآن تحوالت و تغ یعنی
 نیا و د،کن دایپ و عینی مشخص یتمامِ اندامِ جامعه، حضور

قابل  ،یو نهاد ،یهنر ،یفرهنگ یهاعرصه یِحضور، در تمام
 ،ینهادساز ی:انقالبِ اجتماع نیاوجِ ا که، دمشاهده باش

ها، و متشکل شدنِ مردم، در نهادها، انجمن ،یابیسازمان
 .ی استو احزابِ مردم ها،هیتحادها، اسازمان

 
 
 سیاسی انقالبِ ⚡
 
مرحله و  نِیآخر ی است.اسسی ی سوم، انقالبِمرحله و ●

 ،یریو به تعب استبدادی است، به نظامِ حاکمِ یینها یضربه
. تاس شده توسطِ مردمساختارِ از قبل محکوم نیلگدِ آخر به ا

 که، در ییاهآن خواستهیِ قانون "تحققِ" یاست برا گامیو 
 شده "پذیرفته" ی دومدر مرحله و ،"مطرح" اول یمرحله
 نی. هر چند که متاسفانه، ما هنوز هم، قادر به تحققِ چناست

 .نیستیم ،ناخودم یِدر تحوالتِ اجتماع ،یروندِ اصول



 
 یرابطه است که، رسالتِ روشنفکران هم، دارا نهمی در ●

انقالِب  یر مرحلهد ،"یبخشیخودآگاه"سه مولفه است: اول، 
ِن ی، از متفکراانقالب _ یانسان یهاشهیبا انتقالِ اند ،یفکر

انقالِب  یدر مرحله ،"یبخشسازمان"به مردم. دوم،  برجسته
فکری و  یِاریو هم ،یابیبا دعوتِ مردم به سازمان ،یاجتماع

ن. اتوسطِ خودش یابیامرِ سازماندر تحققِ  ،آنانبا تشکیالتی 
 با شرکتِ  ،یاسیانقالبِ س یدر مرحله ،"یبخشیدآزا"و سوم، 

جلوتر از گامی ، آناندر کنارِ مردم، همراهِ با حضورِ در مبارزه، 
، و و همراهی "یگامشیپ"، با آنان ، اما، دست در دستِآنان
 یِندگیها، و به نماو فاصله گرفتنِ از توده "یتازشیپ"نه 

حکومِت  کیجز  اش،جهیاقدامِ به انقالب کردن! که نت ،آنان
 !ستین ی، و در نهایت توتالیتر،کتاتورید
 
، در ارسالتِ روشنفکرانِ مبارز ر م،بخواهی اگر پس ●

هر  یِارسالتِ سه مولفه نیا م،یفرموله کن ،یعتیشر یشهیاند
 عبارت است از: ،یروشنفکرِ مسئولِ مبارز

 
 یبخشخودآگاهی ⬥
 بخشیسازمان ⬥
 یبخشآزادی ⬥
 
 



 
 کنونیِ ما وضعیتِ�� 

 
، تا حدِ موردِ نیاِز ستا "یفکر انقالبِ" کیکه ی اول، مرحله ●

شده انجام  ،روشنفکران دیگرو  ی،عتیشر ما، توسطِامروزِ 
زیستنِ چهل ساله، در فضای با  ،نیز ما مردمِ  است، و در ضمن،

 "یِ ملیخودآگاه"به گرای سوپر ارتجاعی، تمامیت حکومتِ این
ی الزم، برای رفتنِ به سوی یک "عیخودآگاهیِ اجتما"و 

که متاسفانه، اند، هر چند هدیرس ،ی سکوالر دموکراتجامعه
ی "خودآگاهیِ انسانی"آن فاقدِ شان، هنوز هم، اکثریتِ

 !اندبخشرهایی
 
، در "یانقالبِ فکر"ی اکنون آن مرحله ،من به نظرِپس،  ●

الر ی ما، البته در حدِ ضروری برای یک تحولِ سکوجامعه
دموکراتیک، صورت گرفته است، و شهروندانِ ایرانی، به آن 

 اند.ی نسبی رسیده"خودآگاهیِ ملی"و  "خودآگاهیِ اجتماعی"
، که در "خودآگاهی"به آن معنای ذهنی و هپروتیِ نه البته، 

ذهنِ برخی از روشنفکرانِ ذهنیِ ما وجود دارد، به آن معنا 
نها ت بلکه، !!شده باشند فباید فیلسو ،جامعه ی افرادِهمه که،
جامعه،  "خودآگاه، فعال، و فداکارِ"، ما، آن بخشِ حد که ایندر 

ی مان کجاست؟ و در کجای این جامعهجایگاهِ  بدانیم که:
 ایم.ناموزون، و آن جهانِ مدرن، ایستاده

 



 
، که "خودآگاهیِ ملی"و آن  "اجتماعی یِآگاهخود"آن  آری! ●

عناست: درکِ چگونه استثمار گفت، به این مشریعتی می
و درکِ  شدن، درکِ چراییِ جایگاهِ فرودستیِ خویش در جامعه،

 نه دانستنِ مکتبِ ی جهانی، وجایگاهِ حقیرِ ما در جامعه
و دیگر مقوالتِ روشنفکری! و البته آنچه که هنوز  سم،یمارکس

است، که در  "خودآگاهیِ انسانی"ی ما نیازمندِ آن است، توده
ابِ کنونی ممکن نیست، و نیازمندِ بسترِ مناسبی است این مرد

برای سر زدنِ آن خودآگاهی، و آن بسترِ مناسب، بستری 
 است برخوردارِ از آزادی و برابری.

 
اکنون ما، پس از پنج دهه کارِ فکریِ گسترده، و نیز کسبِ  ●

از یک حکومتِ مذهبیِ  "سازدوران"اما  "بارفاجعه"ای تجربه
، در آن معنای محدود و نازلِ "انقالبِ فکری"ی رحلهارتجاعی، م

آن، و تا آن حدی که در این مردابِ حکومتِ ارتجاعی ممکن 
 انقالبِ " یمرحلهی آستانهدر  ایم، واست را، طی کرده

به کلِ انداِم  ،هابردنِ آن ایده یمرحله ،میسته "یاجتماع
 دنی.با ایجادِ نهادهای م ،جامعه، و نهادینه کردنِ آن

 
 ،بینس به طورِ ،"یفکر انقالبِ"که، آن آن با توجه به اکنون،  ●

 انقالبِ " یمرحلهی دومِ انقالب، که مرحله تحقق یافته است،
نو، با  همان فکرِ  حال باید،آغاز شده است.  است، "یاجتماع
 و احزاب، کاها،یها، سندهیاتحاد های مدنی،گیریِ نهادشکل



لِ فکری، از صورتِ فردی، به یک نهادینه شود، و این تحو
ز ی بخشی اتحولِ اجتماعی و فرهنگی تبدیل شود، و به مثابه

 فرهنگِ شهروندی و ملیِ هر ایرانی درآید.
 
که مردم به  است، "یانقالبِ اجتماع" کاصولی، ی راهِآری!  ●
حد مت نهادینه شوند، و بعد باهم دیبا ،کهبرسند نتیجه  نیا

 اگر انجام .بخواهنداز دولت شان را باتِمطالبا قدرت  و، شوند
 ،را شروع کنند یمدن یِنافرمان نپذیرفت،اگر و ، چه بهتر ،داد

 :دهدیرا نشان م راه خودشمبارزه ند، بعد وبر شیپ و
 شروع را حرکت شما .سُبُلَنا هُموَالََّذینَ جاهَدوا فینا لَنَهدِیَنََّ

اه را ر زه خودشمبار بعد د،یبزن کایسند د،یبزن هیاتحاد د،کنی
 خواهد داد.به شما نشان 

 
ی بعد، با همیاری و همکاریِ این نهادهای مدنی، و در مرحله ●

و اتحادِ سیاسیِ آنان حولِ یک آلترناتیوِ ملی، و یا یک جنبِش 
، و در صورِت "تحولِ سیاسی" کگریِ ملی، به سوی یمطالبه

 ،"یاسیس انقالبِ"مقاومتِ حاکمیتِ استبدادی، به سوی یک 
 حرکت کنیم.

 
ن ای اصولی، سیری است متشکلِ از انقالبِیک  ،من دِیاز د ●

. اما یاسیس انقالبِ ،یاجتماع بِانقال ،یانقالبِ فکر سه مرحله:
فاجعه آن است که، رژیمِ ضدِ مردمیِ جمهوریِ فقاهتی، مانعِ 

ی انقالبِ اجتماعی است، و با شدتِ تمام به دنبالِ تحققِ مرحله



نهادهای مدنی است، و ما ناخواسته داریم به سمِت  نابودیِ
رویم. و این وضعیت، یک انقالبِ سیاسیِ زودهنگام پیش می

 کننده است.برای مبارزانِ آگاه، سخت نگران
 
ا ب نهو  ،موافقیم ی چریکیمسلحانه یمبارزهبا روشِ ما نه  ●

 آینددر میان می که هر چند سال ی،حکومت طلبانِاصالح روشِ
 آنان !!ندنکمیرا رد  یسیرئ یمثالً آقا و دهند،می ییرا کی و
ز، و امرو ،بودند یناطق نوردر پیِ رد کردنِ  ،شیپ سالِ ستیب

 ،دند کهیرس ییبه جا !!،یطلباصالح رشد و تکاملِ رِیمس در
 دیبا و احتماالً، در دورِ بعدی، !رد کنند را یسیرئ یآقا باید

 !!را رد کنند یابوبکر بغداد
 
مبارزه برای "از نظرِ من، رسالتِ مبارزاتیِ هر روشنفکر،  ●

است، و روشِ مبارزه بستگی به شرایطِ جامعه دارد،  "رهایی
در نوسان است. و یک انتخاِب  "انقالب"تا  "اصالح"و از روشِ 

ی پیشینی نیست! و در طولِ مبارزه نیز، در حالِ بخواهانهدل
 تغییر و تحول است.

 
 
 
 
 
 



 
 .دندار حرکت توانِو ، است سردامروز دل ایران ملتِ  ●

و ند، اهشد سینومقالهو  هرا رها کردملت  نیز روشنفکران
کی ی اند.به فراموشی سپردهرا  شانیِاجتماعمبارزاتی و  تعهدِ

نویسند!! آن هم در زمانی گفت آنان روزی سیصد مقاله میمی
اعت نفس س رند، وقت ندارند دونان ندارند بخو مردم که

 ه!مقال کیچه برسد به خواندنِ حتی بکشند، 
 
ملت  نینجاتِ ا !ل باشحبرو دنبالِ راهِ جناب! دست بردار ●

ی محورمطالبه ،ی استاعتراضاتِ مدن ،ی استدهسازمان
هم قدم دهی، دهی میتو که شعارِ نهادسازی و سازمان است.

رِی وشنفکی رگانه! و به رسالتِ سهسیمقاله ننو تنها !ردارب
 "بخشیبخشی، و آزادیبخشی، سازمانخودآگاهی"خویش، که 

 است، بازگرد!
 
برخیزید!  !یعتیشر خطِ روشنفکرانِای  !روشنفکران یا ●

از  است حرف و حرف و حرف! بس د،یبکن ید، کاریقدم بردار
شما  خورده است!به هم  مانحالِ ،میمقاالت را خواند نیبس ا

قورمه  د؟یدوست دار را ییغذاچه  ؟دیدوست دار یچ
ما هم  د!خوریهم مه تان بحالِ ،دیهفته بخور کی ؟یسبز

هر های شما همین احساسِ تهوع را داریم! ی مقالهدرباره
 .باشد یامقاله

 



 
بد شده مان حالِ  ،میما خواند و دیتاز بس شما مقاله نوش ●

ا محالتِ تهوع به و دیگر با دیدنِ مقاالتِ هپروتیِ شما،  ،است
 ! گرچهبا تهوع ستا یمساو من مقاله یبرا !دهدمی دست

 !نمبخوا دیباناچاراً اما  رم،وایباال ب ورا بخوانم  یناچارم بعض
 شما را طردرفته رفته د، و نکننمی کار را نیا مردماما 
 یدو راه سرِ رب ی بی روشنفکر، وقتیو آنگاه، تودهد، نکنمی

 را نخواهد رفت. یخوب راهِ ،و ضرورتاً حتماً ،ردیگقرار 
 
 

 نقدِ یک تاکتیکِ مبارزاتی�� 
 
اکنون مایلم نقدی کنم از یک تاکتیکِ مبارزاتی، که امروزه  ●

ها آغاز شده ی با رژیم، در زندانبه عنوانِ شکلی از مبارزه
است، و آن تاکتیک، اعتصابِ غذای زندانیان تا پای جان برای 

 اعتصابِ غذا امروز یکی آزادی و یا انجامِ یک خواسته است.
ی بعد یکی دیگه! بعد یکی دیگه، و هفته بعد کند، سه روزِمی

طوفاِن  یهپردازیم، و های اجتماعی به آن میما در شبکه
و کم کم دیگر متوجه هم نیستیم که ، کنیممی جادیا یتریتوئ

 ی اصلی فراموش شده است!مبارزه
 
 
 



 
کم کم  است. مسائل نیفراتر از ا جنبشِ ما اکنون نیازِ ●

 و ،به خود آئیم دیبا شویم!می میرژدستِ ی چهیبازداریم 
ه ب اعتصابِ غذا کند، و همه یکیهر دفعه  ، کهمیونش چهیباز

 غذای زندانیان اعتصابِ یِمشخط این .میباش او دنبالِ نجاتِ
به این روِش  دیبا یزندان رانِکروشنف و ،ددهیجواب نم رگید

، نیروهای اطالعاتی، با این بدانند که و هند،مبارزاتی پایان د
 اند!گذاشته کار مردم را سرِ روش، عمالً

 
روِش توانست میدر زمانِ دیگری که  این روشِ مبارزه، ●

مردم  دهد، چونکارسازی باشد، امروز دیگر جواب نمی
 ندورینم دارند،یبرنم یکنند، قدمنمی ید، کارنکننمی تیحما
 یِ زندانیانآزاد خواستارِ و ندوشجمع  نیاوزندانِ  یجلو

از  ،هم پس بهتر آن است که دیگر، زندانیانِ مبارز شوند.
به مسائل و  دیبابردارند. ما دست  روشِ مبارزه، نیا

 .میفکر کنتری های کالنروش
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 ۱۵پرسش  ��
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 کاوس کیانی
 

 یقیتطب ،یانطباق سم،یاسالمِ دُگمات
 

 اسالم و بینشِ علمی:  موضوع
 

 ی شریعتیدرباره

 
 ۱۳45سال : 

 
 

 کانون آرمان شریعتی
 
 

 خانه



 
 پرسش : 

 
 "یقیتطب اسالمِ" ی،عتیاسالمِ مدِ نظرِ شرام که، من شنیده ●

 یقیاسالمِ تطب یدرباره یکم ،"یاسالمِ انطباق"و نه  ،است
 د؟یدهیم یحتوض

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 پاسخ : 

 
صحبت از اسالِم  یشناسالبته در اسالم یعتیشر خودِ ●

 : برایاست که نیکه منظورش ا ،کندمی یسنجش _ی قیتطب
ت به دسمکتبِ مختلف یا چند دو  نِیب باید شناختِ یک مکتب،

 بریم.پی ب یمکتب هر ارزشِیک سنجش و مقایسه بزنیم، تا به 
 
نگرشِ اسالمیِ موجود در دو که  بندی،روشِ تقسیمآن  ●

 اسالمِ " ،"سمیگماتاسالمِ دُ" هاینام ابی چهل و پنجاه را، دهه
در  و از آن زمان،، معرفی کرد ،"یقیاسالمِ تطب"و  ،"یانطباق

که  ،تریمیقد روانِیپ در بینِ ژهیبه و ی، وعتیشر روانِیپ نِیب
 طِ وستاساساً  ،استبوده مطرح  ،بودند فعال انقالب لِئااو در

 قیدق به طورِ ،که یتز شد.مطرح  نیآرمانِ مستضعف سازمانِ
 ،و هنوز هم شد،میصحبت  ی آنارهبدر ،و مداومو پیوسته 

ی راِه دهندهبه عنوانِ ادامه ،نیمستضعف نشرِدر نظریاتِ 
 مطرح است. انهمچن ،نیمستضعف نِآرماسازمانِ 

 
 
 
 
 
 



 
 سهزمان(، ما با  از نظرِ سازمانِ آرمانِ مستضعفین )در آن ●

 :بودیم روبرو نوع اسالم
 
، است اسالمِ دُگم ککه ی ای )روحانیت(،اسالمِ حوزه .۱

 است، و بر اصولی ثابت تکیه دارد. سمیدگمات
 
 شاگردانِ که اسالمِ مهندس بازرگان و  ی،انطباق اسالمِ .۲

 است. نیمجاهد او سازمانِفکریِ 
 
 ،ستا یعتیرِ اقبال و شرنظکه اسالمِ موردِی، قیتطب اسالمِ .۳
 اولِ  یسه سالهآن در  نیمستضعف آرمانِسازمانِ  نیز اسالمِو 

 آرمان وجود داشت.هنوز که  انقالب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
در آغاز بهتر است یک توضیحی در رابطه با شکلِ نزدیکِی  ●

ر دکه  یبندفکریِ مجاهدین و بازرگان بدهم. ما در آن تقسیم
 شاگردانِ عنوانِ ه را ب نیمجاهد نِسازما م،یکردباال مطرح 

 از یلیخ یبرا دیکه شا معرفی کردیم،مهندس بازرگان فکریِ 
چون واقعاً اختالفاِت  ،باشد زیبرانگجوان سوال نسلِ افرادِ

 بینِ مجاهدین و بازرگان وجود دارد. یادیز
 
 اما سازمانِ ،باور نداشت "کیالکتید" بهمهندس بازرگان  ●

ش، اآلدهیا اقتصادیِ ستمِیرگان سباز .داشت نیمجاهد
 یِ دارهیسرما هر چند نوعی ازبود،  یدارهیسرما ستمِیس

 کی نیاما مجاهد ،داشت اوکه  یریبه هر تعب ا! یعادالنه
نقدی جدی بر دیدگاهِ اقتصادِی و  ،بود ستیالیسازمانِ سوس

 .بازرگان داشت
 
طِ نقا کرد که،به صراحت بیان می ،هم نیمجاهدسازمانِ  ●

 و، یاجتماعی، اسیس هایحوزهنه در  با مهندس، شانمشترکِ
 بینیِ علمیی و جهانشناساسالم یبلکه در حوزه ،یاقتصاد

 رِ یتحتِ تاث داًی، شدهاایدهاز  برخیدر  آن چنان که، است.
 .مهندس بازرگان بودند

 
اگر بخواهیم علتِ این پیرویِ از بازرگان را بررسی کنیم،  ●

ی کرد، نوعمطرح میبازرگان رسیم که، اسالمی که یبه این جا م



ه یک ک ،بود دورانحاکمِ بر آن  مِیپارادا اسالمِ علمیِ مبتنیِ بر
کرد خود را پارادایمِ علمی بود، نوعی اسالم که سعی می

 ،داً یشد ،هم نیمجاهدو  براساسِ موازینِ علمی انطباق دهد،
 .باور داشتند نوع نگاه، نیبه ا

 
با  یکامالً متفاوت یهاهدگاید نیمجاهد اما، تاسیدر س ●

دیدگاهِ سیاسیِ بازرگان، نوعی نگاهِ  ،کهچرا  ،بازرگان داشتند
 کاً ی. بازرگان اساسبود ی مبارزاتیِ پارلمانی،لیبرالی، با شیوه

 یبو انقال کالیراد نیاما مجاهد ،بود تسیرفرممبارزِ سیاسیِ 
 ییاسی، و هم در مقابلهمشیِ سخطِدر هم  ،و در واقع ،بودند

 داشتند. ییبناریز ، نگاهی رادیکال وبا قدرت
 
مبارزاِت  قِیاز طر ،بود که نیا به دنبالِ تریشبازرگان ب ●

اما  رسیده، و به اصالحِ امور بپردازد،به قدرت  یپارلمان
 یاسیس و انقالبِ یانقالِب اجتماعیک خواهانِ  نیمجاهد
لیِل داما  !بودند کینزد یعتیشربه  تریشب و در واقع،بودند، 

پیرویِ مجاهدین از بازرگان آن بود که، در هنگامِ ایجادِ 
سازمان، هنوز شریعتی کارِ خویش را آغاز نکرده بود، و 

مهندس  رِیتاث تحتِگذارانِ سازمان نیز، به شدت بنیان
 . و زمانی هم که شریعتی کارش را شروع کرد،بازرگان بودند

 .ندبود کردهانتخاب  را نرشایمس گرید نانآ
 
 



 
فِ بینِ این سه اختال مینیبب خب! اکنون وقتِ آن است که ●

 نوع نگرشِ اسالمی در چیست:
 
 "مانز" یعنیندارد،  یاساساً به علم توجه سمیدُگماتمِ اسال ●

 یسر کی .کندینم جادیا یرییتغ اشهدگایدر د ،"علم"و 
 شِ نینوع ب کی ی،میلکراعبد یبه قول آقا ی، وهای الهشهیاند

 سکیثابت و ف عقاید، نیاو بوده،  میاز قد د، کهردا کیتئولوژ
 و ،اندفکری یِ تحوالتِعاملِ اساس دو، که زمان و علم و ،است

 تیروحان فکرِ در یریتاث ،کندمی هیتک هابر آنهم  یعتیشر
ر د! دنکنینم جادیا نگرشِ اسالمیِ آنان در تحولیو د، نندار

همان  شهیهم ،که دندار یاسالمِ دُگم و ثابت کیواقع، آنان 
 !!، و گویی نگرشی فرازمانی استاست که بود

 
 یعنی، رگید انِیدو جرهر  ،ی علم و زماندهیدر رابطه با پد ●

ی، حالتی پذیرا دارند، اما با عتیشر انِیبازرگان و جر انِیجر
بینِ دو  میاگر بخواه . به این معنا که،متفاوت برخوردی

را فرع،  رگیو د ،میاصل بدان را یکی علم و مذهب، یهپدید
 و و مذهب است، علم اصل ،نیبازرگان و مجاهد دگاهِیدر د

که  ،علم نندیاول بب ،کردندیم یسع یعنی .شرط ،نید و اسالم
را درست  یزیچه چو  ،ویدگیم هچ ،دوران بود آن مِیپارادا

، ددهنن انطباق با آ ،اسالم را که، کردندیم ی، بعد سعداندمی
 هماهنگ باشد. دوران با علمِ ،که به شکلیمنطبق کنند، 



 
آشنا باشید، که مهندس بازرگان های شاید با کتابشما  ●

، آبِ ثابت کند که مثالً، تا کندمی یرا بررس چگونه احکامِ فقهی
د ثابت کن کندمی یسع شهیهم و کُر، از نظرِ علمی، پاک است.

 است، منطبق امروز، با علمِ ،نآقردر شده مسائلِ مطرح که،
 !کندش میامنطبق ، به یک شکلیاگر هم نباشد

 
یک  اششیگرا یعنیبود،  گونه نیهم ا نیمجاهدسازمانِ  ●

 در مهندساین گرایشِ انطباقی،  .بود یِ انطباقیعلم شِیگرا
و  مثلِ آب بود،قِ مسائلِ طبیعیِ قرآنی با علم انطبا ،بازرگان

ی، انطباقگرایشِ  نیا ،نیدر مجاهدباران و...، اما ابر و باد و 
 های مبارزاتی و اجتماعی و طبقاتیدر رابطه با پدیده تربیش

 دکردنمی یسع مثالً .بودی علومِ انسانی و تاریخی، و در حوزه
ی فلسفه ، به شکلی، با دیدگاهِاسالم را که، دیدگاهِ تاریخیِ 

 انطباق دهند. ی،علم خِیتار
 
 "زمان"و  "علم"بر نقشِ که  یدر حال یعتیشرن رابطه، در ای ●

 )علم( "انسیس" به معنای یعلم نشِیاساساً ب کند، وتاکید می
و  کند.رد میرا  زدگی()علم "سمیانتیس"اما  رد،یپذمی ار

ی طافرای منفعالنه ییِگراعلم ینوعمنظورش از سیانتیسم، 
 به معنای یک . پارادایمبود آن دوران مِیکه پارادا است،

مردم، و به ویژه که  ی،فکر چارچوبِ کو ی ی،سرمشقِ فکر
 .دنشیاندمی آن چارچوب در ،جهانمتفکرانِ 



 
خارج  زدگیعلم مِیپارادا پذیرشِ ایناز  یعتیشردکتر  ●

آن را به کار نگرفت. او به جای روشِ انطباقیِ بازرگان، و  شده،
ت، سیدُگماتروحانیتِ  نه مثلِ او، روشِ تطبیقی را به کار بُرد.

، تسلیمِ نیمجاهد بازرگان و نه مثلِو  کرد،رد  گرایی راعلم
زدگی، که پارادایمِ دوران بود، شد، و نه اصراری در علمی علم

 نشان دادنِ قرآن داشت.
 
 روش، نیاچون  ست،ا معنایکارها ب نیا فت:گیم یعتیشر ●

و  .زندیم همضربه  ، بلکه،کند ینمبه ما  یکمک چینه تنها ه
 هم که سمیمارکس گوید:در رابطه با مارکسیسم هم می

بلکه  واقعاً علمی باشد، که نینه ا ،داندمی یخودش را علم
 نیااسیرِ  دیما نبا ! وداندیم یعلم ،خودش را تنها خودش،

 شویم! "خود را علمی دیدن"روشِ 
 
ه ک یلمسائ از طرفِ دیگر، اگر به سیرِ تحولِ علم بنگریم، ●

 آناناز  یاریبس کرده، و رییفردا تغ ،هستند یامروز علم
ِت نظرااز  یاریبس شوند. به عنوانِ مثال،غیرِعلمی و باطل می

 ، آشکار شدسال چنداما بعد از  ند،بود ی، زمانی علمیپزشک
 اند!که، نظریاتی نادرست بوده

 
 یعلم مسائلِ این است که: یعتیشردر این رابطه، منطقِ  ●

کتِب م میتوانیما نم و نفی و اثبات بوده، و رییتغحالِ  مدام در



آن بنا کنیم. ضمنِ آن که، تفاوتِ براساسِ فکریِ خویش را 
بزرگی هم بینِ علومِ طبیعی و علومِ انسانی وجود دارد. و دیگر 

 آن که، اساساً قرآن یک کتابِ علمی نیست.
 
را ز علمِ امروگفت: شما در این روش، دستاوردهای او می ●

 یتمام ،که دیکنمی یسعه، و بعد ثابت فرض کردقطعی و 
! ددهی اصولِ علمیِ امروزی، انطباق نیبا ا ،ی اسالم راشهیاند

چرا که، هر از چندی، این ، است کار غلط نیا و روشن است که
اصول تغییر کرده، و شما هم مدام باید اصولِ مکتبِ فکرِی 

 خوش را تغییر دهید!
 
 ی دوران، وی، همچون اقبال الهوری، مسالهعتیشر در نگاهِ ●

، به که داندیم . اواست آن دوران، بسیار مهم مطرحِ مِیپارادا
انسان  یِکودک در دورانِ امبرانیپ، تمامِ تعبیرِ اقبال

در نیز اسالم  و زیستند،می "یوح دورانِ"، در زیستندمی
 ،هک است رامبیپ تازه با ظهورِ، و است بشر آمده یِدورانِ کودک

 واردِ  ،بشر یِاز دورانِ کودکو  م،یشویم "عقل دورانِ"ما واردِ 
 ،حاکم استاکنون که  یتیعقالناین و  ،بشر یِبزرگ دورانِ

 بِ آکه، پاک بودنِ کند ینم یسع یعتیشردر نتیجه،  .مویشیم
ین ا ثابت کند، چرا که، ی،علم در نگاهِ فقه را، با توجیهاتیر کُ

 بوده یوحدورانِ  کودکیِ بشر و دورانِ به مسائل، مربوط
 دورانآن  بهامروز را  یِکوانتوم دگاهِید یمتوانینم و ما، است

 یم، و آن را در قرآن بجوئیم!ببر



 
 اصالً به دنبالِ  شده،پس شریعتی، با توجه به مطالبِ مطرح ●

 و ،ی استقیتطبروشِ او  .ستین روز اسالم با علمِ انطباقِ
تطبیقِ دو مساله و دو مکتب با هم، و  یعنی ی،قیتطب منظور از

 سهیمقا مکتب با آن مکتب را نیاآنان. ما  سنجشِو  سهیمقا
 و مقایسه، به حقایقی دست یابیم، نیبراساسِ اتا ، یمکنمی

گیری از حقایقِ به در با بهره دیچگونه بادریابیم که، 
 .مویر شیپ آمده، در مسیرِ رشد و تعالیِ آدمی،دست

 
 انمهِشیاند که،م یکنمی یسعهم ما  ،علم ! با پیشرفتِآری ●
ی شهیاند ،میبخواه کهمعنا  نیابه نه  ،اما ،مدهیرشد  را

ر ه . چون در این صورت،میمنطبق کنبا علم کامالً  ،خودمان را
 باید فکرِ خویش راما هم  ، وشودیعلم عوض م از چندی،

ببینیم که  باشیم ومنتظر  باید کنیم، و در واقع، ماعوض 
هم ما  تا اند،مطرح کردهرا  یدیجد یدهیچه ا دانشمندان
 !مهید جدیدِ آنان، تغییر نظرِ براساسِفکرمان را، 

 
 
 
 
 
 
 



 
 :سه نوع اسالم وجود داشتپس در آن دوران،  ●
 

را ثابت  زیکه همه چ روحانیت، سمِیگماتدُ اسالمِاول،  ⬥
 پذیرد.را نمی یرییتغ چیو ه ،داندمی

 
که اسالِم  ،نیبازرگان و مجاهد یِانطباق اسالمِوم، د ⬥

 البته امروز دادند.می انطباق ی،علم نِیبر مواز ،خودشان را
علم در  اش سپری شده است، ونوع نگاه دوران نیا دیگر
، که دیگر در مسائلِ فکری خورده هضرب رقد نآ امروز جهانِ

 .تسین و علومِ انسانی، کسی به دنبالِ چنین انطباقی
 

 نیا . دراست یعتیشر اسالمِکه  ی،قیتطبسوم، اسالمِ  ⬥
 ها رادهیو ا ،هاشهیها، اندها، مذهبمکتب شهیما هم روش،

 نیا و از درونِ ،میکنمیسنجش و  ،داده قیتطب با یکدیگر
 یابیم.دست می نسبی قتِیبه حقها، تطبیق دادن

 
 تریدقیقو آشناییِ  تریشبی دوستان خواهانِ مطالعهاگر  ●

و ، "مستضعفین آرمانِ" اتِینشر هستند، با این موضوع
 مقاالتیاز است ر پُ ،"نیمستضعف نشرِ"نشریاتِ  نیهمچن

 ی،قیو تطب ی،انطباق دگماتیسم، اسالمِ سه نوع نیای درباره
 بحث موردِ ،لهامس نیا مختلفِ جوانبِ ای،گسترده که به طورِ

 گرفته است.قرار  یبررسو 
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