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 مقدمه : 

 
 دوستان گرامی! ●
 
، به این نتیجه رسیدم که، گاه به یک ۹۶سال  آغازِمن در  ●

سوالِ یکسانِ دوستدارانِ شریعتی، بیش از ده بار پاسخ 
 !امام، و باز همچنان با همان سوال روبرو شدهداده

 
 "پرسش درباره شریعتی"با نامِ  ، طرحی را۹۶در 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 ادامه یافت، و حدودِ هفتاد  ۹۶این طرح تا دی ماهِ  ●

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

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

منتشر کنم. در هر جلد ده سوال،  ،در هفت جلد کتابو  ،متن
 این مجموعه است. دومِجلدِ  ،و این کتاب

 
 نگاهِ نو _ سپاس با ��



 
 
 
 
 
 

 ۱۱پرسش  ��
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



🟉 
 

 
 

 کاوس کیانی
 

 مهدویت، در نگاهِ شریعتی
 

 امامِ زمانمساله موضوع : 
 

 ی شریعتیدرباره

 
 ۱۳۹۶سال : 

 
 

 کانون آرمان شریعتی
 
 

 خانه



 
 پرسش : 

 
، به چه یعتیامامِ زمان، در نگاهِ شری مهدویت و مساله ●

 مطرح بوده است؟صورتی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 پاسخ : 
 
ه بکه  ،تیهدونامِ مَه ست به ایایده کی عیدر تش !دینیبب ●

 "شدههدایت"به معنای  یهدی مَاز کلمهی آخوندها، گفته
 "جیمز دارمِستِتِر"به نقل از  ی،عتیشر اما است. گرفته شده

 مهکل ، تلفظِ ایناست که دهیعق نیبر اپژوهشگرِ فرانسوی، 
 "یحسمِ"یِ واژهربِ عَدر واقع مُکه  ،ی استمِهد ست،ین یمَهد

(Messiahاست، که یک واژه ) ی مسیحی به زبانِ عِبری یا
 سُریانی است.

 
است،  بخشنجات یِبه معن حیسمِی کلمهکه  میدانیم خب! ●

 .، پیامبرِ دینِ مسیحیتمیمر فرزندِ یسیع که لقبی است برای
لقب به عیسی، این بوده است که، یهودیان  و علتِ دادنِ این

و زمانی که ، ندبودبخش در انتظارِ ظهورِ یک منجیِ رهایی
سیحِ مِ"، برخی از یهودیان او را همان آمد میمر فرزندِ یسیع

 دانستند. بخشرهاییجیِ مُنو  "موعود
 
ای بسیار کهن ، نظریهبخشجیِ رهاییمُنی ظهورِ یک نظریه ●

 ،"سوشیانت"زرتشت هم، به صورتِ ظهورِ  است، و در مذهبِ
ح مطرباز به شکلی  نیزمسیحیت دینِ مطرح بوده است. و در 

و در نهایت، این نظریه، در دیدگاهِ مذهبِ شیعه هم،  است،
تحتِ تاثیرِ بینشِ ادیانِ پیشین، پدید آمده است، و شاخ و 

 برگِ فراوانی نیز یافته است!



 
ه ب ی، وبه شکل شهیهم ،بشر خِ یرتا طولِ یِ در تمام ،اساساً ●

ما  ،که ه است. به این مفهومِها مطرح بودبحث نیا ی،اگونه
دوراِن  اینو  ،میداشتعزیزی در گذشته  "ییِدورانِ طال" کی

 !خواهد آمد در آینده هم یی،طال
 
که مبارزان در طولِ  ییهاشکست تمامیِ با توجه به آری!  ●

در بینِ مردم و مبارزان  شهیهم ،دهیا نیا، خوردندمی خیتار
و آنان امیدوار بودند و ایمان داشتند که، روزی مطرح بوده، 

خواهد  بخشرهایی یِ جمُن الزمان، آناز روزها، حتی در آخر
 ، و ما را از این وضعیت نجات خواهد داد!آمد

 
 که نیبا توجه به ا نیز، عیتشدر بینِ پیروانِ ایرانیِ مذهبِ  ●

 وجود داشته،زرتشت هم پیشینِ آنان  بِدر مذهاین ایده، 
و  منکوب هموارهو  ،بودهم تحتِ ستاین مذهب نیز مدام و 

بارها و بارها  ،یاجنبشِ تودهیک انِ وبه عن ، وشدهیمسرکوب 
 ،ردیگیشکل م دهیا نیا شکست خورده و سرکوب شده بود،

به  صفوی، عِیتشمذهبِ و در  ،کندمی دایادامه پ عتاًیو طب
 !دآییم در یافراط بسیار ارتجاعی وی شکل

 
 
 
 



 
 .دکننمی یباره صحبت نیدر ادر آغازِ کارِ خویش،  یعتیشر ●
 خِ یتار"مجموعه آثارِ در  را، باره نیدر ا یعتیشر سخنِ آغازِو 

و  ۴۷ هایسال در ،های دانشگاهِ مشهددرس یعنی، "۱تمدن 
مشهوِر ی تنها اصلِ این ایدهآن زمان و در  ،بینیممی، ۴۸

 "سمیانیسمِ" یکه همان نظریه ،کندرا مطرح می تاریخی
 .استدر تاریخِ بشری  گرایی(نجی)مُ
 
ی دهیاپردازد که: این او در این کتاب، به این مساله می ●
، همه جادر  ،خیدر طولِ تارو این که ، چه معنایی داشته ینجمُ

که  مطلبی و همین، داشته است ودوج و در دیگر ادیان نیز،
 :کند کهرا مطرح می نیکند، و امی را بیان در باال شرح دادم

امیِد "امید است، یک نوع  "نمادِ"یک  ی ظهورِ یک منجی،ایده
 ،ندهیجنبش در آ کیمذهب و  کی قطعیِ به پیروزیِ "تاریخی

 است. انیاکنون در جرهم که  یامبارزه یبر ادامه دیو تاک
 
، و در اوجِ حمالتِ نیروهای ۱۳۵۰او، سه سالِ بعد، در سالِ  ●

ی ی ارشاد، بارِ دیگر مسالهارتجاعی به شریعتی و حسینیه
کند، اما این بار مساله را در تاریِخ گرایی را مطرح میمُنجی

تشیع، و از دو دیدِ انقالبی و انفعالی، موردِ بررسی قرار 
ر دهد، و در واقع این ایده را، نه از دیدگاهِ خویش، بلکه دمی

بُعِد  تر ازکند، و کمنگاهِ تاریخیِ شیعیان، تعریف و تشریح می
 زند.سمبلیکِ آن حرف می



 
 کیهم، نمادِ  عیاز نظرِ او، انتظارِ ظهورِ امامِ زمان در تش ●
 که، نیاست، و ا ندهیآنان در آ یِقطع یِروزیدر پ یخیتار دِیام

باورِ به  ، و"وضعِ موجود"اعتراضِ به  ینشانه ع،یانتظار در تش
 . واست یقَدرقدرتِ کنون یهانظام سقوطِبودنِ  یقطع

 هک ،یشکلِ ارتجاع نیبه ا خ،یتاراین باور، در طولِ متاسفانه 
 در آمده است. ،است یانسان ارِیعاملِ سلبِ اخت

 
به ی رهایی و نجاتِ بشر در آینده، ما شاهدیم که، این ایده ●
 رح شده است!هم مط سمیمارکسمکتبِ در  یحت ،یشکل کی

زند: مارکس فریاد میکه  ی علمی، آنجابه شکلِ یک ایده
 یقدرت هیج ، وفردا طلوع خواهد کرد ،سمیالیسوس آفتابِ

آن آفتاب،  شکو بی نخواهد توانست مانعِ تحققِ آن شود.
، براساسِ قوانینِ تاریخ یآفتابِ برابر سم،یالیآفتابِ سوس

 ،یحکومت چیه ،یتیشخص چیه ،یانسان چیهو ، زدخواهد سر 
 رد،یرا بگروند  این یتواند جلونمی هم یحاکمی طبقههیچ و 

 خواهد رسید!به آنجا  تیدر نهاو تاریخ 
 
در معتقد است: که  یادهیاست، ا دهیا ینهم آن ایده، ●

 های نابرابر،ظامنهای ستمگر، نظام نیا ی دور یا نزدیک،آینده
د نخواه نیشد، از بد نبود خواهان ی،های استثمارنظامو 

 خواهد آمد، ینجمُ آنروزی  شکبی ود ماند، نرفت، نخواه
 !مانده باشد یروز باق کتنها ی نیزم اگر از عمرِ  یحت



 
 یقو اریکه بسبودند  ییهاقدرت در برابرِ یعیش مبارزانِ ●

کردند، و نابود میکردند، می شکنجه کشتند،یبودند، مدام م
آمدند. و برای ماندن و کوتاه نمیکردند آنان هم مقاومت می

 یوزر کی !ستیمهم ن کردند که:و ایستادگی به خود تاکید می
مُنجی خواهد آمد، و این روزهای سیاه نیز روزی به پایان 

 خواهد رسید.
 
در این رابطه شریعتی دیالکتیکِ روشنایی و تاریکی را  ●

ور ن ،باشد ترشیب یکیهر چه تار گوید:کند، و میمطرح می
. و بر همین سیاق، هر چه یک حکومت کندمی جلوه ترشیب

 ،ترو سیاه دتریپل هیهر چه معاو مستبدتر، مبارزان عزیزتر.
ی جایتا تر و عزیزتر، درخشانمردم ی توده نِیدر ب یعلی چهره

 بُردند!باال میحدِ خدا که، گاه او را تا 
 
رد، وجود دا یکیو تار ییروشنا نِیب یکیالکتید شهیهمآری!  ●

تحتِ  یرویناین  و است، دهبو گونه نیهم ا عهیش و وضعیتِ
ش به اعتقاد گرفت،قرار میستم  موردِ ترشیهر چه ب ،ستم

تا  ،است شدهیم دتریشد خواهد آمد، ینجمُآن  روزی این که
چون گفته  ،جمعه یروزها، در رانیاز ا ییهادر بخش ،که ییجا

اسبِ خود  ،آیدمیروز جمعه ک که آن مُنجیِ موعود در یبودند 
به  ،داشتندیخودشان را برم یرهایشمش کردند،را زین می

 ماندند!ظهورِ او می منتظرِو ، رفتندیم شهر رونیب



 
در  یافقِ روشن چیهدر همان زمان که،  ،ییبه رها ازِین نیا ●
شدید و شدیدتر مردم ی در توده آن قدر ست،یچشم ن شِیپ

را  شانیباورها و رند،آویم یرو لیتخ به شود که، آنانمی
می ر و بالپَ به این ایده یهو کنند، می از حد بزرگ شیب

درِد  ،یعتیشر ولِبه ق چون !بتوانند بمانند که نیا یبرا ،دهند
 ،یکتاتوریدهای در درونِ نظام ،آزادههای انسان یبرا ،بودن

 است. فرساطاقت بسیار اریبس
 
آن  آن مومنان،ر مقاومت و ایستادگیِ دکه  ،دهیا نیاما هم ●

 مِ یتسل دن،یدر نبر و نیز ع،یانِ تشگآن رزمند ومبارزان، 
 عِ وض و به طرفِ رفتن،ینشدن، وضعِ موجود را نپذ تیواقع

 یها، همهی ضعفهمه رغمیمطلوب حرکت کردن، عل
ت، اس داشته یمثبت اریی کشتارها، نقشِ بسهمهو  ،کمبودها

دهد، قدرت دهد،  رژیان به آنان توانستمی و در عینِ حال
 میخواه روزیپ یما روز..." :که شودباور و باعثِ تقویتِ این 

آن در راهِ  که میداررا بر دوش  فهیوظاین امروز ما و  ،شد
به افتد وقتی می ،"...میبردارکه شده  هم گامیک  ی،روزیپ

 غریزیِیِ زندگ بالِبه دنهای منحطِ معمولِ جامعه، که دستِ آدم
 "زندگی استیس" به دنبالِو به تعبیری،  ،خودشان هستند

ای ، به یک ایده"رهایی استِیس"به دنبالِ  و نه ،هستند
 شود، چنان که شد!آور تبدیل میانحطاط

 



 
 یک )مِسیانیسم(، که تیی مهدوفلسفه ،ینجی مُفلسفه ●

دم کدام آ دارد که به دستِ یاست، بستگ ی مبارزاتیفلسفه
که دارد،  یی معروفلهجم یعتیشر رابطه، نیادر  فتد!بیا

ی شهیاند...یک "گوید: برانگیز است. او میسخت تامل
 یاست که انقالب یهای انقالبانسان ذهنِتنها در  ی،انقالب

دسِت به  یوقت ی،ی انقالبشهیهمان اند ،، اما"...ماندمی
 ،جامعهمعمولِ مذهبیِ های آدمیعنی همان  ،های منحطانسان

صورِت  به افتد،یم ،هستند زندگیِ خودشاندنبالِ به که 
 .دآییدر م! "د...دهیم ماننجاتِ ، ودآییم یک...ی"ی ایده

 
با دو است  دهیا کیی مُنجیِ موعود، ایده که : مینیبمی ●

 ، وسمت را نیکه ا یحال در یعتیشر تعبیر و نتایجی متضاد.
باعِث  ،شهیاند نیکه اچرا  کوبد،یبه شدت مرا،  ادافر نیا

، آن شودیم ی مذهبیجامعه تِیاکثرحتی و  افراد نیا انحطاطِ
موعود را،  ینجمُی دهیاسوی دیگر مساله را، یعنی خودِ این 

ی دهیاهای مبارز و انقالبی، از نظرِ کارکردی، در ذهنِ انسان
 داند.ی مبارزه میموثری برای ایستادگی و ادامه

 
 
 
 
 



 
ِی نجمُ آن ،امروز گوید که:به صراحت می یعتیشر ن اما،اکنو ●

 ،یعرفان، برابر"، آرمانِ ما حِیمس آنما،  یهدمِ  آنما،  موعودِ
 نیا ،امامتِ امروزِ ماگوید: است! تا جایی که حتی می "یآزاد

 ."یآزاد ،یعرفان، برابر" بخشِرهایی ثِیتثل ،است ثیتثل
 
ای نه آوریم که: در آیندهفریاد برمی ،نیز امروزما آری!  ●

 مرِ روز از عُ کیتنها اگر  یحت ی از روزها،روزچندان دور، 
 ،"عرفان ی،برابر ،یآزاد"، آرمانِ بشریِ مانده باشد یباق نیزم

نمادینِ  باورِتکیه بر این  بانیز،  ماو . افتیتحقق خواهد 
کنیم، و ، ایستادگی میمیکنمی مبارزههمواره  ،امیدبخش

 !نخواهیم دادتن  "باراسارت موجودِ وضعِ"ین ابه هرگز 
 
 یفرد کیکه  ستین میقد مثلِ مذهبی  نشِیبدیگر امروز  ●

 هایناو...، است، پنهان  ییجاو آن فرد در خواهد آمد، 
 عوامِ جامعه است.ی شهیاند

 
ها مطرح است که: آیا از نظرِ تاریخی هم، امروز این بحث ●

برخی از  یا نداشته است؟! شتهاصالً فرزند دا یازدهم امامِ
برخی هم نداشته، و  گویند که او اصالً فرزندیمحققان می

 ردهپنهان ک ، اما به دالیلِ امنیتی،داشته که: فرزند گویندمی
 بود! که به هیچ وجه قابلِ پذیرش نیست.

 



 
و من بگذاریم. را کنار ها بحث نیاصالً ابهتر است که ما  ●

 رو اگ ،نداشته یاصالً فرزند یازدهم شخصاً معتقدم که امامِ
. و امام باشد ستتواننمیکه  ساله پنجی بچهیک  ،هم داشته

 پایانیِ خویش به آن مراحلِ  رگید در حقیقت، نظامِ امامت
و قابلِ تداوم نبود. و براساسِ یک ضرورِت بود،  دهیرس

ی اماِم ی مُنجیِ موعود، این ایدهی بر ایدهتاریخی، و با تکیه
ی دیگری، دو و پرداخته شد، و مثلِ هر ایده مان ساختهز

نقشِ متفاوتِ مثبت و منفیِ خویش را در تاریخ بر جای 
 گذاشته است.

 
زمان  مِاما نامِه ب یفردکه  ،ای راایده نیچن کیدر حقیقت،  ●

باور  یعتیشرو روزی ظهور کند را، نه ، باشد وجود داشته
! ستیی امعنایب ساً حرفِاساو نه من باور دارم، و داشت، 

 ،دیایب یو روز ،و پنهان شود ،برود یاگر قرار بود که کس چون
 یامام عل ای باید خودِ پیامبر ،اسالمدینِ در  آن فرد دیتردیب

بعد  که نینه ا ،آمدمی و بعد ،شدیرفت پنهان ممی که ،بودمی
دارای چنین جایگاهی  یالهسا پنجی بچه کی ،نسل دوازدهاز 
ته، داش شخصیتیو چه  یچه افکار ستیمعلوم نحتی که  ود،ش

! این یک توهینِ بزرگ و ما را نجات دهد دیایبعداً بخواهد بکه 
ای است مربوط به به اراده و اختیارِ انسان است، و ایده

 دورانِ پیشاامانیستی.
 



 
 یهاید با نگاه وتنها و  ،گذاشتکنار  دیرا باها شهیاند نیا ●

 یو آن این که: ایده ،نگاه کردی مهدویت مسالهبه  یعتیشر
مبارزاتیِ موثری در تاریخِ مبارزاتِ  یایده کی مُنجیِ موعود،
را  یموثر نقشِ بس های مبارز،در ماندنِ انسان بشر بوده، که

 .استایفاء کرده 
 
باز اما  ند،کشیزنند و ممی ابانیخ را دراالن ما  !دینیشما بب ●

 ."میما همه باهم هست ،دینترس د،ینترس"گویند: مردم می
، و ترس دارد، و مردم ندارد تیواقع حرف نیاخب! 

 را نگه انها خودشرشعا نید با انکنمی یاما سع ترسند،می
 زنند که سرانجام ما پیروزیم.و فریاد مید، ندار

 
 رهبران و کشتند و شکنجه کردند و زدند ،سبز جنبشِدر  ●

 ردیپذنمی یاالن کس ،اما خورد، ، و جنبش شکسترا گرفتند
 ؟هیشکست چ..." گویند که:و مبارزان میخورد، که شکست 

 ،که یدر حال !"...است، و وجود داره هنوز زندهسبز  جنبشِ
، جنبش زنده بودنِ داشته باشیم، از جنبش یفیتعرما اگر 

و بر خودش را دارد،  یِ خاصِ علم فِیتعرو...، جنبش،  حضورِ
جنبش دیگر زنده نیست، و شکست خورده آن اساس، این 

این مساله را  سبز طرفدارانِ جنبشِ ،که مینیبمی است. اما
 یروز کیو ، است زندهسبز  شِبجن گویندو می رند،یپذنمی

 !خواهد شد روزیو حتماً پ ،سر خواهد زد



 
 ما مسخرهامروز که  درست همان حرفِ شیعیان است نیا ●

، است ر دوران و عصرِ خودماند حرفِ ما چون اما ،میکنمی
 نیالخره ااکه ب میدار مانیبه خودمان ا زیرا ست،یمسخره ن

موفق  روزیی هینظر پس .کرد میرا دگرگون خواه میرژ
ما  یبرا در آینده، چه نزدیک و چه دور، شدن روزیپو شدن، 

چون مربوط به ی مهدویت، نظریهاما  ،ستیقابلِ باور نرِیغ
 کند.جلوه می یرافخُی ما برا زمانِ قدیم است،

 
 ه درک است، چنانبوده  چنین شهیهم ،که دیبدانرا  نیا ●

و پس از مرگِ این ، است بودهچنین زاپاتا  ربطه با امیلیانو
 مبارزِ نامدارِ مردمِ مکزیک، شعارِ مردم این بود که: زاپاتا

 نیز، شعارِ آنان نیا !خواهد گشتباز  و او روزی، است نمرده
 ی مِسیانیسم )مهدویت( است.ایده نیمه اساسبر
 
 کیبا  یوقت ،هاجنبش و هاتوده شهیهمدر طولِ تاریخ،  ●

شوند، و روبرو می ی پُرزورحاکمیتِ قَدرقدرت و یک سمبه
که  رندیخواهند بپذنمیو در همان حال  خورند،یشکست م

 تیواقع مِیتسلو بمانند،  که نیا یبرا ،نداهشکست خورد
 خود را در ذهنِ  ییهادهیابرای بقاء،  که، کنندمی یند، سعونش

 اشته،د یو انقالب قیعم اریبس ینقش ،هادهیا نیو ا ،بپرورانند
که  شودیو باعث م ،ددار بسیاری تاثیرِ مبارزان،و در ماندنِ 

 .نشوند میتسلو موجود تن ندهند،  به وضعِ آنان



 
یک  ها به صورتِحکومت یوقت ،است که آن تیچون واقع ●

حاکم  بر مافشارِ تن دادنِ به واقعیت ، آینددرمی تریتوتال نظامِ
 مِ یتسل کهآن  یبرا ، ومویشیم آن مِیو ما تسل ،شودیم

 ، وروزی ما ،که به خود بقبوالنیم دیبا ،موینش واقعیتِ موجود
 امیدِ"به این و من شخصاً  !شد میخواه روزیپ ی،شکل هب

 یاافسانه باورِ آن معنایبه ه ن . و البته،باور دارم "تاریخی
خواهد آمد! بلکه، با آن معنا که، خورشیِد  "یفرد"روزی  :که

 ر خواهد زد!رهایی روزی سَ
 
 بخشِ ییآرمانِ رها"چنان که من در کتابِ  ،یعتیاز نظرِ شر ●

و  ،یآن مهد ح،یآن مس ،ینوشتم، در فرهنگِ امروز "یعتیشر
اش منتظرِ تحقق دیما باخواهد آمد، و  یما، که روز یِآن منج

 یاست، به معنا "یآزاد ،یعرفان، برابر"آرمانِ  م،یباش
 میآن هست تظرِ. و ما من"سمیاومان سم،یالیسوس ،یدموکراس"

که خودش  نیحاکم شود، و البته، نه ا ،ینظام نیچن ،یکه، روز
 .میاش دهتحقق ،یما با تالش و مبارزه و فداکار د،یایب

 
. به دارد جنبه و دو عملکرددو  ،خیردر تا یادهیهر پد ●

و نفر،  کی شکمِ یکند تومیفرو را  چاقو یکی عنوانِ مثال:
دهد تا میاش بچه و به کندمی پوست بیسهم با آن  یکی

مثبتِ آن را  باید وجهِ ی است!دو وجه یادهیهر پد .بخورد
 پذیرفت، و وجهِ منفیِ آن را کوبید و نفی کرد!



 
دو وجه را طرح و  نیا یعنینقد  ن،یهم یعنیاساساً نقد  ●

م آن را ه یِ روشن کردن، نقشِ مثبتِ آن را گفتن، و نقشِ منف
مردم  یباشد، تا توده حیآشکار و صر دیگفتن، با نیگفتن، و ا

چون  یجهان یهارسانه شماریگمراه نشود. امروز، با وجودِ ب
 ،یاجتماع یهاو شبکه ،یاماهواره یهاونیزیتلو نترنت،یا

مطرح کرد،  توانیم یرا به روشن هادهیمسائل و ا نیا یِ تمام
 ها را روشن ساخت.بودنِ آن یو دو وجه

 
 یاست: ما، هم مذهبِ انقالب نیچنان که در مذهب هم چن ●

در نود درصدِ  خ،یو در طولِ تار ،یو هم مذهبِ ارتجاع م،یدار
 یسانداشتند. ما، هم عرفانِ ان یمواقع، مذاهب نقشِ ارتجاع

 یعرفان یهامکتب تِیو اکثر ،یو هم عرفانِ ارتجاع م،یدار
تنها درصِد  کههنر، چنان  نیداشتند. و همچن یارتجاع ینقش
با ارزش و  یکار خ،یدر تار یهنر یاز کارها یزیناچ

و مبتذل،  یاشراف یهنر ،یهنر یکارها تِیپرور، و اکثرانسان
 اند.و عاملِ استحمارِ انسان و جامعه بوده

 
اش، نفی خب! شمایی که مذهب را، به دلیلِ آن وجهِ منفی ●

 کنی؟!کنی، چرا عرفان و هنر را نفی و محکوم نمیو محکوم می
امروز در دنیای هنر، اکثریتِ کارهای هنری، و از جمله کارهای 

 کارهای درصد چندهمان  خاطرِه بشما اما  است، ذلمبت، یکمد
 رِعص نظیرِ ن،یلچاپ یچارل ایکاره مثلِ عمیق و انسانی، یِکمد



 رو دیگ، هرش هایییروشنادیکتاتورِ بزرگ، الیم الیت،  د،یجد
. دیکننمی را رها کمدی هنرِی دهیهرگز اوی،  قِیعمهای لمیف

این برخوردِ دو گانه و متناقضِ با مذهب از یک سو، و با هنر 
وجه منصفانه نیست، ضمنِ آن و عرفان از سوی دیگر، به هیچ

 ، قابلِ پذیرش و موثر هم نیست!که
 
مذهب و هرگز  ،اساس همینبر  نیز، یعتیشر روانِیو ما پ ●

رها  اند،، که از نیازهای وجودیِ انسانرا هنرعرفان و 
 ،را عملکردِ غلطآن نود درصد  ،میکنمی یسع . ماکرد مینخواه

و  م،یتواننمی اگر . ومیبکشان درست آن ده درصدِ به سمتِ
بر این باوریم که، در هر صورت،  ،میندارکار را  این قدرتِ
 .ستیغلط ن دهیخودِ ا

 
این کنند، می که با مذهب مبارزه یکسانی همهاز من  سوالِ ●

و خواهانِ  ؟دیکننمی مبارزهو عرفان چرا با هنر  است که:
هنر و عرفان نیز، کم و مگر  ها از جامعه نیستید؟حذفِ آن

 یتیواقع نیا و اند؟نداشته یمنف نقشِ ،زانیبه همان مبیش، 
بام و دو  کیچون سیاستِ ، دهیدپاسخ  آن به دیااست که ب

 پذیرفتنی نیست.هوا 
 
هم همیشه هنر  مذهب است، یِ خینقشِ تار شما، اگر مالکِ ●

 ،است بودهو در خدمتِ آنان دربارِ اشراف  در خیدر طولِ تار
 شده ی مردمدهتوزندگیِ واردِ است که  دیجد در قرونِو تنها 



 نیتربزرگ، امروز، یعتیبه قولِ شراز سوی دیگر، و  است.
پاسخ  دیباو شما  .هنر است ،جهان در هامارِ تودهحعاملِ است

و خواهانِ حذفِ آن از  د،یکننمی چرا هنر را نقدکه:  دیهد
یمهم  یمترق یپدیده کیبر عکس، آن را  وجامعه نیستید، 

 د؟!یشناس
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 کاوس کیانی
 

 استراتژیِ تشکیالتیِ خطِ شریعتی
 

 حزبِ برنامه _حزبِ ایدئولوژیک موضوع : 
 

 ی شریعتیدرباره

 
 ۱۳۹۶سال : 

 
 

 کانون آرمان شریعتی
 
 

 خانه



 
 پرسش : 

 
 ،یعتیرا در رابطه با شرما  یجامعه یِفعل یشما مرحله ایآ ●

یم یعتیشر یِاعتقاد _ یفکر با گفتمانِ ی"ییآشنا" یمرحله
 ینعی ،"یعتیشردکتر  فرهنگیِ ادِیبن"گونه که، همان د،یدان

 یمرحله ای دانند،ی، من و برخی از پیروانِ شریعتیفرزندا
 قِ یاز طر یعتیشر یِاعتقاد _ یفکر گفتمانِ "کردنِ یاجتماع"

 ی؟و نهاد یحزب یهاتیفعال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 پاسخ : 

 
در  دیاالن با مان آرش این است که: آیا ماسوالِ دوستِ ●

 یودهت تا ،میکن فکری کارِ یعتیشر مکتبِو  اندیشهرابطه با 
گونه که  ، همانپیدا کنند "آشنایی" شهیآن اندبا مردم 

ه ب یعتیشر فرزندانِیعنی  ،"یعتیشردکتر فرهنگیِ  ادِیبن"
 یسع و کنند،گونه فکر می نیا، گرید یهاتیشخص مراهِه

 یشهیاند ،دانشگاه رفتنِ به طرفِ استادانِ اب ،کنند کهمی
این  ایدر جامعه مطرح کنند،  یمختلف یهارا به شکل یعتیشر

 یِاعتقاد _ی گفتمانِ فکر "کردنِ یاجتماع" یمرحلهکه باید 
 در پیش بگیریم؟ را در جامعه یعتیشر

 
به  دیبااالن ما  : آیاکه است نیآرش ا سوال و نظرِ پس ●

ین افقط و  ،بپردازیمبه مردم معرفیِ مکتبِ فکریِ شریعتی 
 درفکر  نیا ،نه که نیا ای م،یبشناساناندیشه را به آنان 

 ینسبطورِ به شریعتی  و طرفدارانِمردم و وجود دارد، جامعه 
 انِ یجر" ینو رسالتِ ما این است که، ا با آن آشنا هستند،

آن  یعنی ؟میکن "یاجتماع انِیجر" کیبه  لیرا تبد "یفکر
 مطرح گسترده صورتیبه و ، بریمبجامعه  مکتب را به درونِ

 ،، از وضعیتِ فکری، به وضعیتِ عملیکهصورت این به  م،یکن
 تغییرِ وضعیت دهیم؟

 



 
نایاز بن یکیچون من  مشخص است،من که فردیِ  نظرِ !خب ●

 اعتقادِ و ، هستم در خطِ شریعتی حزباولین  فکریِ گذارانِ
 ،که در حزب این استما  یِهدف اصل :است نیاهم ما حزبیِ 

 "یفکر انیجر" کیبه صورتِ اکنون را که  یعتیی شرشهیاند
 گریو مطمئناً حداقل تا پنجاه سالِ د ،ی ما وجود دارددر جامعه

 "یاجتماع انِیجر" کصورتِ یوجود خواهد داشت، به هم 
ها خواهد کتابخانهی قفسهدر مکتب  نیوگرنه ا ،میروایدرب

استادانِ دانشگاه به سمت تا ،میهم هنر بکن یلیخ اگرو  ،ماند
ها دانشگاهدر  یگاهیجامکتبِ شریعتی  در نهایت ،ندیایمان ب

ی نظریه ثلِم ی قابلِ توجه،یک نظریه به صورتِ و  ،هدرک دایپ
خواهد مطرح  رانیا یها، در دانشگاهگرانیو دماکس وبر 

ینمبخش و رضایت یکاف وجه چیبه هرا جایگاه  نیکه ما ا ،شد
 .میدان

 
 انِیجر" به یک "جریانِ فکری"تبدیلِ این  یبراکارِ ما،  ●

 ،مان آرش اشاره کردندطور که دوستِ  همان ،"یاجتماع
ی با این خطِ فکری است. در رابطه حزب و سازمانساختنِ 

بنیاد فرهنگی "، "کانون آرمان شریعتی"ادِ کاری که با ایج
، "های مسلمانشورای سوسیالیست"، "دکتر شریعتی

حزِب "، و "گروه شریعتی"، "سازمان نشر مستضعفین"
 آغاز شده است. "عرفان، برابری، آزادی

 



 
و  یو برابر یخواهانِ آزادمکتبِ شریعتی که  میدانیما م ●

 است:عرفان 
 

 یِ البته نه دموکراس ،ی استسخواهانِ دموکرا اول، ⬥
جامعه  اندامِ که در کلِ  یی،شورا یِدموکراسبلکه  ،یپارلمان

 یاناست یباشد، دموکراس یفدرال سیاسی پخش باشد، نظامِ
و به  باشد، ییتاسباشد، رو یباشد، شهر یاباشد، منطقه

نظاِم نوعی  ،ابعادشتمامیِ در  ییشورایک نظامِ  عبارتی،
 فدراتیوِ سراسری.ییِ شورا یِدموکراس

 
است.  یستیالیی سوسنظامِ برابرانه کی دوم، خواهانِ ⬥

نافیِ هرگونه تبعیضِ نژادی، قومی، جنسیتی، طبقاتی، منزلتی، 
ی و... و از میان برداشتنِ نظامِ نمایندگی در هر سه حوزه

ی مستقیمِ مردم با این سیاست، اقتصاد، و فرهنگ، و رابطه
 و تعالی انسان. ی اصلی در رشدسه حوزه

 
ی، و معنوی ستیاومانی عرفانی، جامعه کی سوم، خواهانِ ⬥

را  دشانخو انسانیِ گاهِیها جاانسان ،معنا که نیبه ا است.
 ،خیو در تار ،در جامعه ،خودشان را در خود کنند، نقشِ حس
 یی و در رابطهرا در هست انخودش یواقع گاهِیو جا ،کنند درک

 .دنکن دایپ خدایی_های انسانیبا امرِ قدسی و ارزش
 



 
 . خب!مهیتحقق د دیباچه چیز را ما  است که مشخص اکنون ●

ا بپاسخِ ما این است:  چگونه؟و با چه ابزاری؟  ؟ه نیروییبا چ
ه میانِ ب ،کاهایسند بهفکر  نیبا بردن ابا کارِ حزبی،  ،ینهادساز

 یار، بشوند ییراشو که نیا یبرادانشجویان، به میانِ مردم، 
 یبه سمتِ برابر که نیا ی، براشوند کیدموکرات که نیا

برسند،  سمیها به آن اومانانسان که نیا یند، براوبر
 برسند، نقششان حقیقیِ تِیبه شخص ،ها به خودشانانسان

 یاجتماع نوع انقالبِ کیکنند، و  فاءیخودشان را در جامعه ا
 شود. جادیا

 
 نزدیکیِ با استادانِ دانشگاه،با  ،دیبااز نظرِ بنیاد، اکنون  ●

، شود "یسازدهیا"توسطِ این استادان،  هر تزِ شریعتی، یبرا
و در جامعه مطرح شود، تا این اندیشه دوباره عمومی شود. و 
شاید خوددارِی بنیاد از ورودِ به کارِ حزبی، هراسِ از این 

دهیا آن رگید دیشا ،شوند یمسائلِ حزب رِیدرگ باشد که، اگر
از  ،یعتیرهای شی پروژهادامه ، وهایسازشهیها، اندیساز

 فکری کارِ نیو ا شوند،دچار  ییگرابه عمل یعنیبرود،  نیب
 .انجام نشود

 
به هر دو وجه بها  دیکه، ما با میرابطه معتقد نیما در ا ●

 "یکارِ فکر" دیکه با دیگویدرست م ادیهم بن ،یعنی. میبده
در چارچوبِ  "یکارِ اجتماع"اهانِ گرفت، و هم ما، که خو یرا پ



سوال را  نیمان آرش که ا. االن دوستِمیهست یکارِ حزب
طه نق نیبه ا قاًیقصد دارند که مرا دق یمطرح کردند، به شکل

 بپردازم. یدو بُعد یِبکشانند، تا به طرحِ آن استراتژ
 
روشنفکرانِ خودآگاهِ فعاِل پیشگامان، به معنای ما  دوستان! ●

با دو  دیباشد، ما با یادو مولفهباید حرکتی مان حرکتِ  فداکار،
 ،است "کیدئولوژیحزبِ ا" یک که یحزب ،یکی :میحزب کار کن

در راستای مکتبِ شریعتی است، که  "کارِ فکری"و رسالتِ آن 
و  ،هم باشد "سازمان"تواند به جای حزب، یک البته می

کاِر " ،آن است، و رسالتِ "حزبِ برنامه"حزبی که یک  ،دیگری
 ."اجتماعی _سیاسی 

 
مطرح کرده است،  ۷در مجموعه آثار  یعتیکه شر یحزب آن ●

؟ چرا ."کارِ فکری"است، و رسالتِ آن  کیدئولوژیحزبِ ا یک
، در ه بودزمبار ی صفرِمرحله هنوز در یعتیشر که نیا یبرا

روشنفکرانِ خودآگاهِ فعاِل "و پرورشِ  ،"کارِ فکری"ی مرحله
، و "اجتماعی_کارِ سیاسی" یمرحله هنوز واردِ و ،"فداکار

 ،نشده بود "نعرفا ی،برابری، آزاد"مبارزه برای تحققِ آرمانِ 
 مبارزه بود. ی صفرِحزبِ مرحله ،آن حزبو 
 
شده از سوی شریعتی )همان سازمان آن حزبِ مطرح ●

عه، به جام "قالبِ فکریان"اش انتقالِ یک پیشگامان(، رسالت
که  یحزب . به عبارتی،بود "انقالبِ اجتماعی"یک  و ایجادِ



 فکری پرورشِ مبارزِ مذهبی را و روشنفکرانِ انیدانشجو
و کند، و متشکل می کند،آماده می کند،یآگاه مخود، دهدمی

ی عتیدر خطِ شرو  ،کیدئولوژیکامالً ا یا حزبِ یک سازمان
، "پروتستانتیسم"ی نهادی است برای تحققِ پروژه است.

ی، خودآگاه صفو عیتش به جای ی،علو عیتشجهتِ مطرح کردنِ 
 کردن مردم، و خروجِ جامعه از انحطاطِ فرهنگی.

 
پس از موفقیتِ آن سازمان یا حزبِ فکری، و گسترشِ آن  ●
انقالِب "در جامعه، و نیز تحققِ نسبیِ  "انقالبِ فکری"

ود. شباید آغاز  "حزبِ برنامه"، تالش برای ایجادِ یک "اجتماعی
ی حزبِ مردمیک  ست،ین کیدئولوژیحزبِ احزبی که یک 

، آزادی"آرمانِ اساسِ برمبارزه  ،حزب نیادر و کارِ ما  ،است
برای این مرحله  یعتیشر خودِچنان که  .است "عرفان ،یبرابر

و از مکاتبِ گوناگون  ،انیها، از اداز فرقهباید  :وید کهگیم
 .بشری تالش کنیم آرمانِآن آئیم، و برای تحققِ  فراتر

 
 :مباشیدو حزب دارای  دیبا ی،منطق، در یک روالِ ما االن ●

 انِ فقط طرفداراعضایش که  ،کیدئولوژیحزبِ ا اول، یک
 در خطِ شریعتی "کارِ فکری" ،شااصلیکارِ و ، هستند یعتیشر

، و نشِر بنیادِ شریعتی االن کانون،که  یهمان کار است،
دوم، یک حزبِ برنامه، برای  دهند. ومیانجام  مستضعفین

، و اعضایش، هر فردی که خواهانِ "کارِ اجتماعی"بردِ پیش
 است. "عرفان ،ی، برابرآزادی"تحققِ آرمانِ 



 
...چرا شریعتی به جای "یکی از دوستان از من پرسید که:  ●

سخن  "حزب"، از ایجادِ یک پیشگامان "سازمانِ"ایجادِ یک 
ظرِ من، برای کارِ فکری، ساختاِر گفته است؟ در حالی که، از ن

تر است. و دیگر آن که، پس از پایانِ فعالیِت سازمانی مناسب
 ۵۵ علنیِ دکتر شریعتی، دو سازمانِ پیروِ مکتبِ او از سالِ

آنان، به جای انتخاِب  ،شروع به فعالیت کردند، و عجیب آن که
 "ساختارِ سازمانی"ی مورِدنظرِ شریعتی، از "ساختارِ حزبی"

 "استفاده کردند. علتِ این امر چه بوده است؟...
 
یرِو های پگذاران سازمانمن در پاسخ چنین گفتم که: بنیان ●

شریعتی در آن زمان، هنوز مراحلِ مبارزه را مثلِ امروز به 
بندی نکرده بودند. ضمن آن که، در آن این دقت مرحله

 سکِ امنیتیِ شرایطِ اختناق، امکانِ کارِ حزبی فراهم نبود، و ری
 کارِ حزبی بسیار باال بوده است.

 
پاسخِ  نه سازمان؟و چرا حزب، که، سوال در رابطه با این  ●

براساِس  ی،عتیشراحتماالً  از نظرِ من، من این بود که:
ی چهل دو دهه در "های هرمیسازمان"از که تلخی  هایتجربه

ا ر ی غیرِدموکراتیکِ هرمیهاسازمان نیا ،داشتو پنجاه 
ور و مستبدپربسته  چرا که دارای ساختاریدانست، نمی دیمف

 ،همین دلیل، ساختارِ حزبی را پیشنهاد کرده استبه  و بودند.
 .باشد یجمع ، وییشورا ،کیدموکرات تا رهبری به شکلِ



 
 ،میدقت کنما به ساختارِ تشکیالتیِ شیعه اگر جالب آن که،  ●

ساختاِر به  تریشب، رهبری در خودِ شیعهشکلِ  ،که مینیبمی
 ییهابه گروه ترو بیش یک سازمان شبیه است تا یک حزب!

یِ حزب ساختارِتا به  ،بود هیشب نیمجاهد و انیفدائ لِمث
به نظرِ من، طرحِ ساختارِ حزبی از طرفِ  پس،موردِنظرِ شریعتی. 

 شریعتی، کامالً آگاهانه و عامدانه بوده است!
 
 :استخواهانِ دو حزب  یعتیشر پس ●
 

کاِر "جهتِ  است، "کیدئولوژیاحزبِ "حزبِ اول، یک  ⬥
ی شهیاند ،یی اسالمشهیبردنِ اند شیپ ، در راستای"فکری

ی شهیاند ،یی مذهبشهیاند ،یعتیی شرشهیاند ،یعیش
 ادِیبنهمین حزب االن  نیا کنیم. و فرض می، و..یعرفان

 فرهنگیِ دکتر شریعتی باشد.
 

 ،"کارِ اجتماعی"جهتِ  است، "برنامهحزبِ " کحزبِ دوم، ی ⬥
آرمانِ بشرِی  تحققِ برای بردنِ مبارزه شیپ در راستای

ی محکوم حزب، حزبِ طبقه نیا ."ی، عرفانبرابر ی،آزاد"
ی موجودِ در "جنگِ طبقاتی"آنان است در آن  "سنگرِ"است، 

در راستای منافعِ اقشارِ ی مردم، تودهجامعه، و متشکلِ از 
کارمندان، اورزان، شکارگران، ک ومِ جامعه، نظیرِمحروم و محک

 محروم. معلمان، رانندگان، پرستاران، و دیگر اقشارِ



 
به این  باشیم. یادو مولفه دیما بااز نظرِ تشکیالتی،  پس، ●

، کیدئولوژیحزبِ ا ی، یککی م،یدو حزب داشته باش معنا که،
در ، و دیگری، یک حزبِ برنامه، "کارِ فکری"در راستای 

و هر روشنفکرِ مبارز باید عضوِ هر دو  ."کارِ اجتماعی"راستای 
ی مردم نیز کافی است که در حزبِ برنامه حزب باشد، و توده

 عضو باشند.
 
 ایمولفهخطِ شریعتی، که تک جریاناتِاکنون، استراتژیِ  ●

 نهاتکنند، و یا می "کارِ فکری" تنهایا  به این معنا که،هستند، 
 ، با شکست روبرو خواهد شد! چون:"اعیاجتمکارِ "
 

جهتِ نشرِ  و بنیاد، صرف در یک سازمانکارِ فکریِ  ⬥
بردنِ این اندیشه به متنِ جامعه،  با هدفِی شریعتی، اندیشه

ک ی یوقتزیرا  ،است کامالً غیرِ علمی و روشی پردازیخیال یک
ته ، رفشته باشدحضور ندامتنِ تحوالتِ اجتماعی در  اندیشه

 .حذف خواهد شد از جامعه شده، و یذهنامری  هرفت
 

نقدِ قدرت، "، با استراتژیِ در یک حزب کارِ اجتماعیِ صرف ⬥
ی "جریانِ فکری"، و با هدفِ تبدیل "نقدِ ثروت، و نقدِ معرفت

، بدونِ کارِ فکریِ نیز "جریانِ اجتماعی"شریعتی به یک 
دانِ به علتِ فق آن حزب، چون ،بودزمان، موفق نخواهد هم

 باز خواهد ماند. درکِ تحولِ در تمایالتِ جامعه،کارِ فکری، از 



استراتژیِ کارِ فکری و کارِ دو  بِ یترک ازمندِ یما ن پس ●
 و توامان یِاجتماع _ی حرکتِ فکر کو به ی م،یهست اجتماعی

به  آینده،چند سال  در ،که دوارمیام و مندیم.ازین انمزهم
 .میزمان برسامان و همتو یِاجتماع _ یحرکتِ فکر نیا

 
در  ، و"اصل" حزب کدامکار در  سوال این است که، حال ●

 ی که کارِروشنفکرانکه، من معتقدم  است؟ "فرع" حزب کدام
 ضار کنند، مثلِ احسان شریعتی، سوسن شریعتی،فکری می

باید  تریشبحضوِرشان  ،و... رهبرِ نشرِ مستضعفین، ،یجانیعل
درصد  شان هفتادفعالیتِ و باشد، کیدئولوژیدر آن حزبِ ا

 در حزبِ برنامه باشد. امادرصد  سی در حزبِ ایدئولوژیک، و
یِ این ی اجتماعبدنه یروهایکه ن ،ما مثلِ یافراددر رابطه با 

 "یکارِ اجتماع" فعالیتِ ما باید رصدِد هفتاد ،میهست خطِ فکری
 و ایجادِ ، یکارِ سازماندهدر حزبِ برنامه، و در راستای 

 نیز درصد یس ، وباشد و... کا،یسند ه،ی، اتحاددنها الت،یتشک
 ی که عضوِ آن هستیم.فکر در آن حزبِ "کارِ فکری"
 
، ایمتمرکز نکردهها کیتفک نیا ما تا امروز، چندان بر روی ●
که، از این پس، بیش از پیش، به ضرورتِ این  دوارمیام و

اهِی خودآگ"نموده، و به یک توجه تفکیک، تمرکز و 
در استراتژِی  ،، برسیم، و از این همه آشفتگی"تشکیالتی
های رهایی یابیم، و به شکلی دقیق، به تفکیکِ حوزه ،مبارزاتی

 .میباش کارِ فکری و کارِ اجتماعی خودآگاه



 
من امیدوارم که، از امروز دیگر این مساله برای ما جا  ●

 ی، حضورِ افتاده باشد که، نیازِ هر روشنفکرِ مسئولِ دردمند
حزِب و دیگری،  ک،یدئولوژیحزب ایکی،  است: دو حزبدر 

در مسائِل و  یعتیدر خطِ شر "یکارِ فکر" یبرا یکی .برنامه
کارِ " و دیگری برای، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و...

 ی بشری.گانهآرمانِ سهبردِ شیپ در راستای "اجتماعی
 
ا را بر دوشِ م رسالتدو تر، مکتبِ شریعتی در بیانی روشن ●

، جهتِ خودآگاهِی "کارِ فکری" قرار داده است: رسالتِ اول،
 هایشهیبا اندفکری  یمبارزهخودمان، خودآگاهیِ مردم، و نیز 

، در راستای نقِد "کارِ اجتماعی" و رسالتِ دوم، .ضدِ انسانی
زر و زور و تزویر، و نیز  قدرت و ثروت و معرفت، و مبارزه با

و ایستادگی در  ،یدارهیسرماگوناگونِ نظامِ  مبارزه با وجوهِ
 ی.ستیالیهای امپرنظام تحمیلیِ یسلطههر نوع برابرِ 

 
خِط روِ پی مبارزِ روشنفکرِ کی که: میباشتوجه داشته ما باید  ●

کار در یکی از این دو  وقفِ صرفاً خود را تواندنمی ی،عتیشر
یک عمل،  فکر و نِیب ی،عتیشر در مکتبِ ،چون حزب نماید،

یِ بدونِ کاِر فکرکارِ هر نوع  برقرار است. حیاتیی رابطه
، و هر نوع کارِ اجتماعیِ بدونِ کارِ "گراییذهنیت"اجتماعی، به 

 شود.کشیده می "گراییعمل" یبه نوعفکری، 
 



 
 وفکر و ذهن،  یپدیدهدو  نِیب شهیهم ی،عتیشر در مکتبِ ●
و  است،برقرار  یکیالکتیی درابطه کی ،تیذهن و تینیع

هر  "بخشِعینیت"عمل، و عمل نیز  "بخشِجهت" فکر اساساً
را کنترل  نیآن او کند، آن را کنترل می نیافکری است، 

فکر و عمل را در کنارِ هم، و به شکلی توامان و  اگرو کند، می
یا ناموفق خواهیم بود  ،که دینکن دیترد زمان پیش نبریم،هم

 )مجاهدین(. شد میخواه دهیاف کشبه انحر)آرمان(، و یا 
 
در  نیمجاهد :شای بزرگنمونهاگر بخواهم مثالی بزنم،  ●

 گرایی است.یتدر ذهن نیمستضعف و آرمانِ یی،گراعمل
ر و به دوکرد،  هیتک "تیذهن"به  نیمستضعف آرمانِ سازمانِ 

و سازمانِ ، از واقعیاتِ جامعه، از اثرگذاری بر جامعه دور ماند
در نهایت، به کژراهه رفت، و  کرد، عینیت تکیه همجاهدین ب

 .تبدیل شد ی غیرِمردمیفرقهیک به و 
 
 یکی ، ونیمجاهد یکی :میدو وجه ضربه خورددر هر ما  ●

 و دیگری اسیرِ ذهنیت. ،یکی اسیرِ عینیت ن،یآرمان مستضعف
که دو  کردیم یسع ، وبود ذهنی مترکدر آغاز البته آرمان 

ی دومِ سالِ رفته رفته، و به ویژه از نیمه وجهی عمل کند، اما
که من  یداریه در دک چنان ،شد دهیکش صرف تِنیبه ذه، ۵۹

 زود یلیخ نیز او ، متوجه شدم کهداشتم با ابوذر ورداسبی
 :گفت تاسف ا، و ببود پی بردهزدگیِ آرمان این ذهنیتبه 



 
فکریِ قوی در نوگرایِی  انِیجریک  ... آرمانِ مستضعفین" ●

خوب  مسائل را و است، قابلِ توجه فکریِ قِعم اب مذهبی، و
نوِع  نیبهتر و کند.، و خوب تجزیه و تحلیل میفهمدیم

 اسالمِ  امروز از اسالم در جامعه مطرح است، که یریتفس
سیار ب تِیذهن یبومن متاسفانه  اما است، نیآرمانِ مستضعف

 "کنم...حس می اخیرِ آن نشریاتدر را  شدیدی
 
خدا بر او  که رحمتِ ورداسبی عزیز، ابوذر خودِکه،  ر چنده ●

این  که ییتا جا، دچار شد ییگرابه عمل متقابالًش خودباد، 
 نفوذِ  رِیرفت ز گرایی،عملآن ی انسانِ فرهیخته، در پروسه

مسعود رجوی، و در نهایت، در عملیاتِ فروغِ جاویدان شهید 
 نیترمردمیاز  یکی ، وشاه دورانِ او از مبارزانِ شد.

ما به شو قاطعیت  با صراحتو  دیترد یب .ما بود روشنفکرانِ
ابوذر  مثلِ یروشنفکر چیه گویم که، پس از شریعتی،می

ی با تودهنداشت. او پیوندِ عمیقی  یاتوده ورداسبی پایگاهِ
و  قیعمشهر و جویبار و... داشت، و از پایگاه در قائممردم 

و من با شنیدنِ خبِر  برخوردار بود. مردم ای در میانِگسترده
 یاو بسیار گریستم. او مظهرِ یک روشنفکرِ فرهیخته مرگِ

کمتر شاهدِ ظهورِ چنین روشنفکرانِ مبارِز مبارز بود، و ما 
 یادش گرامی باد! عدی هستیم.چند بُ مردمیِ
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 کاوس کیانی
 

 لمِ رهایی؟آخوندِ کراواتی یا مع
 

 طلبان با معلمِ رهاییی زندگیمواجههموضوع : 
 

 ی شریعتیدرباره

 
 ۱۳۹۶سال : 

 
 

 کانون آرمان شریعتی
 
 

 خانه



 
 پرسش : 

 
 !یدرود، نگاه گرام ●
 
دکتر  تِشخصی به بزرگ، نظرم به و متضاد، تهمتِ دو ●

 نشایا یکه، برخ نیا اولتهمتِ  شود.میزده شده و  ی،عتیشر
نداشته، و از  ینید در امورِ یکه تخصص دننادیم یفرد ار

و  تناقض ی،نید با آثارشان، در معارفِ، که ی استجمله کسان
را  شانیا ،که نیدوم اتهمتِ نمودند. و  جادیا ییتضادها

 رواج داده را یآخوند که مذهبِ ،دانندیم یواتاکر یآخوند
به  شما و جوابِ ،دینیبیه چه شکل منقدها رو ب نی. ااست
 ست؟ینقدها چاین 

 
بود، زنده  شریعتی امروزاگر  : که نیا گرمدی سوالِ ●
ظاِم نو  ،دیدر تول تیمالکو بازار،  اقتصادِ به نظامِ اشهدگاید

 ؟بودچه می یداریهسرما
 
با  امروز در میانِ ما بود،دکتر اگر  : که نای آخر سوالِ و ●

یزن م یکه درباره یدوم کتابِ کنونیِ زنان، توجه به وضعِ
ی الگو یفاطمه بود برا یِمعرفهم باز  ایبود؟ آمیچه  ،نوشت

 این که چرا فاطمه؟ و ؟!ریخ ای ،شدن زن
 



 
 پاسخ : 

 
 در یعتیچون شرای نداشت! تخصصِ حوزهچه بهتر که ! خب ●

نیما،  مثلِ  ،ما یشعراچه خوب شد که،  :که ویدگیم جایی
 دانشگاه و دردانشگاه نرفتند، به  ،گرانیو د ،و، اخوانشامل

به چون  آنان تیاکثر اتفاقاً و  !نخواندند "اتیادب"درسِ 
 رگیبز نِشاعرا ،نخواندند اتیی ادبو رشته ،دانشگاه نرفتند

درس خوانده  اتیی ادبرشتهدر  آنان اگر ! و چه بسا،شدند
که فقط  ،شدندیدبستان م معلمِدر نهایت امروز  بودند،

 .ندیتوانستند در رابطه با شعر سخن بگومی
 
 ،ینید در امورِ  تخصصِ زنندگان ازاین اتهام اگر منظورِ ●

 من ،است ایحوزه زعبالتِخُ ن همهو خواندنِ آ ،رفتنِ به حوزه
ه او بخوشحالم که  ی خیلیلیخ به عنوانِ یک پیروِ شریعتی،

 است. نخواندهدر آنجا درس و  هنرفتحوزه 
 
 با دو هزار ی،سالگ هشت ی ازعنی، یاز بچگ یعتیشردکتر  ●

ین همنش ی،عتیشر یپدرش محمدتق اسالمی و فلسفیِ کتابِ
 یماسالباارزشِ منابعِ  اکثریتِبا  و همراه بوده، و به عبارتی،

 یِتمامجریانِ در  ،کیاز نزد در ضمن، واست.  داشته ییآشنا
از  ،خاطربه همین و قرار داشته،  و گفتگوهای مذهبی هابحث

 .استشده برخوردار  یکاففکریِ  از بارِ ی،نوجوان همان



 
که،  بگویم، باید هم "واتیاآخوندِ کر"در رابطه با اتهامِ  ●

کنند که، با ساختنِ چنین سعی می ،یک تفکر همیشه مخالفانِ
ور خارج کنند، و رقیبِ فکریِ خویش را از دُ  ،اصطالحاتی

استفاده  یآخوندِ کراوات صطالحِشریعتی هم از ا مخالفانِ 
چرا  اند!از این اصطالح استفاده کرده هم شهیهم و کنند،می
 ،گریهای دبوده مثلِ آخوند یآخوند یعتیشر از نظرِ آنان، که،

اش و تنها فرق ،بوده نظریاتِ آخوندها همان هم، شاتاینظر و
، شدر این پوشو بوده،  یکراوات او ،کهاست با آنان، این بوده 

دهم که، و من ترجیح می !به بزک کردنِ مذهب پرداخته است
ا ، و تنهبه خوانندگانِ آثارِ او بسپارم ،را در این مورد قضاوتِ

با ذکرِ چند مورد از تضادِ فکریِ شریعتی با روحانیت، این 
 برم:ادعای پوچ را زیرِ سوال می

 
یِن نو قوا احکام متغیر بودنِبه  یعتیشردر یک نگرشِ عام،  ⬥

مذهبی، براساسِ سطحِ تکاملِ جامعه، و متناسبِ با علم و 
داند، و ، اما آخوند احکام را ازلی و ابدی میباور دارد زمان،

در امروز ما که  آور،باورِ ارتجاعیِ انحطاطهمان  در واقع،
قِ قوح مشکلِ ما در مثلِ ایم:اسیرِ آن شده خودمانی جامعه

، ارث، فرزند طالق، حضانتِ ،جازدوادر مسائلی نظیرِ ، انزن
های انسانی و اجتماعی. ...، و نیز در دیگر حوزهو ، دیه،هیمهر

 کراواتی است؟! آخوندِ ی همانعتیشر خب! کجا
 



 
بازار  یِدارهیسرمانظامِ آخوندها طرفدارِ در نگاهِ اقتصادی،  ⬥

ت است، و سیالیسوسیک  یعتیشردر حالی که هستند، 
سانی و اقتصادی است، حتی معتقدِ به یِ انبرابر معتقدِ به

برابریِ در مصرف! خب!  یعنی سم،یالیسوس نوعِ نیتریافراط
 کراواتی است؟! آخوندِ ی همانعتیشر کجا

 
نظامِ آخوندها کامالً با در نظامِ سیاسی و اجتماعی،  ⬥

و  یغرب ییک پدیدهرا  یدموکراسو ، اندمخالف یدموکراس
 یطرفدارِ دموکراس یعتیشرن که، . حال آدانندیفساد معاملِ 
 نیتربزرگ"و  ،"ییخدا موهبتِ"را  یدموکراسو  ،است

. البته داندیمخواه و روشنفکرانِ آزادیبشر  "دستاوردِ 
! ی. خبپارلمان یِ نمایشیِدموکراسدموکراسیِ شورایی، و نه 

 کراواتی است؟! آخوندِ ی همانعتیشر کجا
 

های انسانی و وزهی حدر همه یعتیشردر بحثِ روش،  ⬥
. حال آن باور دارد کیالکتیبه داجتماعی و تاریخی و طبیعی 

ی دیالکتیک هم وحشت که یک آخوند، حتی از شنیدنِ کلمه
 آخوندِ  ی همانعتیشر شود! خب! کجااش بد میدارد، و حال

 کراواتی است؟!
 

انواع، و البته نه  به تکاملِ یعتیشردر بحثِ فیزیولوژی،  ⬥
 یمطمئنچندان ی هینظر دیگرکه امروز  داروینیسم، لزوماً به



باور دارد، و این  دهایی پدهمه یِخیتار به تطورِنیز  و ،ستین
وزی امربه بشر و ، کردهرشد  که بشر از یک موجودِ تک سلولی

کجا  تحولِ زیستی قرار داریم. در اوجِ اینو ما امروز  ،رسدیم
بشر دارد؟! خب! کجا ی تکاملِ درباره یباور نیآخوند چنیک 
 کراواتی است؟! آخوندِ ی همانعتیشر

 
 خاصی از عِنو خواهانِ یعتیشردر رابطه با مدرنیته،  ⬥

نقد از این زاویه را  تهیمدرنو  ،یسماست نه مدرن تهیمدرن
گیری از فرهنگِ شرقی و است که، با بهره و در تالشکند، می

 ینشیعبور کرده، و به ب "مدرنیته"بینشِ دینی، از 
ه، بود تهیمدرن اساساً ضدِاما آخوندها دست یابد.  "فرامدرن"

 و آن را اند،، و به سختی با آن دشمنزاریب به شدت از آن
 اصالً تمامِو  دانند،یمبشریت و نابودیِ دین  عاملِ انحرافِ

!! خب! کجا دهندیافراد نسبت م "ماتحتِ"را به  تهیمدرن
 ؟!کراواتی است آخوندِ ی همانعتیشر

 
ای است بینِ یک آخوند ی ابلهانهسهیچه نوع مقا نیاپس،  ●

ا ر یعتیشر اصالً زناتهام افرادِ نیادر حقیقت،  و شریعتی؟!
های او را هم و بیشتِرشان حتی کتاب شناسند،ینم

 ی نفرتِ زنی، در واقع نوعیِ تخلیهاند، و این نوع اتهامنخوانده
جاعیِ حاکم است، و یا به درونیِ آنان از حکومتِ مذهبیِ ارت

ی او، به منافِع خاطرِ ضرباتی است که، با گسترشِ اندیشه
 فکری و اقتصادیِ آنان وارد آمده است.



 
یی بود. او خود رها خلقِ یک مکتبِ  الِبه دنب یعتیشردکتر  ●

 !را در انسان باور ندارد یثابت اصلِ چیه گوید که:با تاکید می
 هایارزش یسر کتنی بر یاو به یک سیستمِ ارزشیِ مب

ها انسان وید:گیماو  .داردباور  یخیفراتار خداییِ_انسانی
دهند، تا خداگونه  ها را در خویش تحققاین ارزش دیبا

راه خودش انسان هر دوران  ی؟ درچه شکل ی؟جوره چ شوند.
باشند،  ایریب دیبا یانآدم .کندمی نییتعو روش و احکام را 
اشند، ب یمیو صادق و صم حیرصباشند، باوفا باشند، باصفا 

ما از  .ندنکعلم و زمان مشخص میها را روش گونه؟چه 
ها، تنها و تنها ، و از شخصیتخیاز تار از عرفان، ،مذهب

و بس. آنان ما را به خداگونگی  نیهم، میریگیم "الهام"
 !برو خداگونه شو گویند:کنند، و به ما میدعوت می

 
خداگونگی عبارت است از: تحقِق ؟ یچ یعنشدن یخداگونه  ●

 هایی کهخدایی در خویش. ارزش_های انسانیتمامیِ ارزش
های انسانی به آن معتقدند، چه خداباوران و چه مکتبی همه

ها ارزش نیا ،است که خداناباوران، و اختالف تنها بر سرِ این
ی ی و برابرخواهانِ آزادها انسانما  یهمه اند.سر زدهاز کجا 

 .میهست و عزت و بخشش یو مهربان و انسانیت،
 
 
 



 
گرِ انسان است به مبارزه برای تحققِ آرمانِ ی دعوتعتیشر ●

، و آرمانِ انسانِی "آزادی، برابری، انسانیت"اجتماعیِ 
رشد و تعالِی "، و به زبانِ یک غیرِمذهبی "خداگونگی"

انساِن "و  "آلجامعهِ ایده". دعوتی عام برای ساختنِ "انسانی
، در های انسانی در خویش. اصل، تحققِ این ارزش"لآایده

هایی ها ارزشاست، حال چه این ارزش جامعه، و در بشریت
 ، و چهنهاده در فطرتِ انسان باشد )از نظرِ یک مذهبی(

دستاوردی بشری در طولِ تاریخ )از نظرِ یک غیرِمذهبی(. 
ها، و انسانی تالشِ انسان در راستای تحققِ این ارزش ،مهم

 دعوتِ شریعتینه شدن است. در حقیقت، فرهیخته و خداگو
 است. "شدن"و  "رفتن"از انسان، دعوتِ به 

 
برای  ی،آخوند در مذهبِ ،که دینیبیمامروز شما اما  ●

د! و هزار داروجود هزار تا شرط و شروط برداشتنِ هر قدمی، 
خوار  اش، مذهبِ اسارت، مذهبِجور مامورِ کنترل! و مذهب

، "خودآگاهی"و خفیف کردنِ انسان، و مذهبِ نفیِ هرگونه 
انسان است، و بیزاری و  ی"آفرینندگی"و  ،"گریانتخاب"

 .است "مذهبِ رهایی"دشمنیِ با مذهبِ شریعتی، که 
 
و مدام در حاِل  ی،نماز نخوان اگرتو  از نظرِ مذهبِ آخوندی، ●

 بر باد تو همنیکِ  اعمالِ خم و راست شدن نباشی، تمامیِ
 یِزندگ اگر تو در کلِ وید:گیم یعتیشرحال آن که،  است!



 ینمازبار،  کتنها یک بار، آری! تنها یات، هفتاد هشتاد ساله
بیمهربانِ جاودانِ آس"به آنِ به تمامی که دلت را  یبخوان
 خدا، امرِ  :ارگذب هیخوایم یهر چ را شاکه اسم، "ریناپذ

و...، تسلیم کنی، آن رابطه و اتصال  روانا،ین ت،یمعنو ،یقدس
 و وصال شکل گرفته است!

 
انسان  انِیم یعاشقانه یرابطه کی شیاین ،یعتیاز نظرِ شر ●

منبِع  کیکه به  ییاست، و تو یدر هست یِو آن کانونِ معنو
بار، با همه کیبار، فقط  کیاگر  ،یقائل یهست نیدر ا یارزش

 رِ یو به تعب ،یمر خم کردها کارزش نیوجودت، در برابرِ ا ی
 نیاز ا ییِرها یکه برا ،یشد یا"حلقه" ز،یعز یموالنا

کارَت را  ،یدیکوب "یهست" نیا یوارهی، خود را بر د"زندان"
است! اما آخوند جماعت،  ینماز کاف کیو همان  ،یاتمام کرده

پس از مرگت هم  ،یوعده از نمازت را نخوانده باش کیاگر 
 ،ابتیبه ن یاش را بدهند، تا فردپول دیات باشده، فرزندان

 بخواند!! همرد یتو یآن نماز را برا
 
ی؟ این چه برخورِد چ یعنی حرف نیا ی؟!کدام آخوندِ کراوات ●

ی برا آنان اند!ای است که برخی از نفرت دچارِ آن شدهابلهانه
ا ر شان باید تک تکِ اعتقاداتِ شریعتی و آخوندهااثباتِ حرفِ
 و بعد این اتهام را مطرح کنند. د،نکنسه با هم مقای

 
 



 
 یزنی شریعتی، آن فاطمهفاطمه،  ویدگیم راگ یعتیشر ●

 کند،یسکوت م ی، کهبرخالفِ نظرِ شوهرش امام عل :است که
را برای نجاتِ اسالم انتخاب کرده  "سکوت" یِاستراتژ چون
ی ، و تا لحظهردیگیم شیرا در پ "شورش" یِ، استراتژاست
پذیرد! آن هم چه شوهری! استراتژیِ همسرش را نمیمرگ 

که  ستین یآدم معمول یکشوهرش و  ،ی استامام عل زنِاو، 
بسیاری از برجستگانِ مذهبِ  امامِاو نکند،  یرویازش پ

 اسالم است.
 
ی پنجاه به عنوانِ یک فاطمه است که شریعتی در دهه نیا ●

 یا ن این است که:کند، و پیامِ این الگو به زناالگو مطرح می
های اجتماعی و سیاسیِ خود، در تعیینِ استراتژیِ فعالیت !زن

که هیچ، بلکه حتی استراتژیِ رهبرت، و شوهرت استراتژیِ 
تو را قانع آنان  یِکه استراتژرسیدی اگر به آنجا  را، امامت

 یِ ژبرو استرات کارانه دانستی، نپذیر!نکرد، و تو آن را محافظه
 !ریبگ شیدر پ را خودت شورشِ

 
خوش نباش دل نیبه اگفت: تنها آن الگو به زن آن نسل می ●

 و زینب نیحس هستی و فرزندانی چون یمادرِ خوب، که
و مهربان  خوب زنِ، خوش نباش کهدل نیبه اتنها  پروراندی.

 ، حامیِ خوش نباش کهدل نیبه اتنها  هستی. همسرت زِیعزو 
خوش دل نیبه اتنها  ی.فامیالنِ خویش هستپدر و مادر و 



ه بتنها  ی.هست ییباال یلیدر سطحِ خ یعلم از نظرِ ،نباش که
اتِ سیاسی و اجتماعی مبارزمتنِ در ، خوش نباش کهدل نیا

 ی،باش بزرگیانسانِ  یخواهیاگر مبلکه،  داری. حضوری فعال
 ی!باشزنی چند بُعدی فاطمه  مثلِ دیبا
 
 .ارمند یکار ،بودن یا بود نهگو نیفاطمه امن االن، با این که  ●

یبه نام فاطمه م یخیتار واقعیتِ یکاز  یعتیآنچه را که شر
 ی است:زنِ چند بُعد کی ،کندمطرح می در آن زمانو  ،سازد

انسان  دوست، فامیلهمسر دوست، خانواده دوست، یک زنِ 
 مبارزِ، و در عینِ حال، یک عنصرِ شدیداً اجتماعی، یک دوست

 جسدِ یحت ،که ییتا جا ،ناپذیریِ خستگیعاجتماسیاسی و 
محکوم کردنِ  یبرا ی،اسیابزارِ س کی یبه مثابه ،را یشخو

 ، به کار گرفت!ظالمان و ستمگران
 
گویند: این فاطمه که شریعتی به عنواِن اکنون برخی می ●

ی موجودِ در تاریخ الگوی زن مطرح کرده است، با آن فاطمه
آلیزه کرده قع آن فاطمه را ایدهفرق دارد، و شریعتی در وا
منطقیِ قابلِ پذیرشی  لِیدلهیچ  است! حال آن که، از نظرِ من،

مو به لزوماً باید،  ی امروزی،که، آن الگوی فاطمه ندارد وجود
 .باشد ی موجودِ در تاریخآن فاطمه مثلِ، مو
 
 
 



 
آن را الگوی سیاسِی ما امروز که  آیا آن مدلِ دموکراسی، ●

 یِ موجودِ دردموکراس شبیهِ همان ایم،قرار دادهخودمان 
نه  است؟! آل بودهدهیا است! و آن دموکراسیِ یونان ونانی

! به هیچ وجه چنین نبوده است، و دموکراسِی من زیعز
 شده است.آلیزهامروزی، یک نوع دموکراسیِ ایده

 
های دارپولمندان، قدرت آن دموکراسیِ یونان، تنها برای ●

ِی دموکراسآری! در آن  است. بوده فِ جامعهاشرا و بزرگ،
و برای  ند،دشیجمع م "آگورا" دانِیم مردم درکه  یونانی،

 ، وکارگران ،زنان گرفتند، مهاجرین،سرنوشتِ خود تصمیم می
و تنها کالن ، کوچک هم، حقِ رای نداشتند یپولدارها یحت

ی قادر به را ،پول داشتند یحدِ خاص کیکه در  انیپولدار
 دادن بودند!

 
این دموکراسی که  :که دیکناعتراض نمی خب! پس چرا ●

 آن امروز به صورتِ یک الگو برای ما مطرح شده است، شبیهِ
این دموکراسی  یِ موجود در یونانِ قدیم نیست، ودموکراس

ز که ا یالگو و نماد نیاو ، دامروز نبو نِیع خاستگاهِ خویش در
 د،ندار تینیع ست،ین یاقعو ، یک الگویدیساخت یدموکراس

 شده است. زهیآلدهیاو 
 
 



 
آری! همان گونه که روشنفکرانِ غربی نظامِ دموکراسی را  ●

 اند،آلیزه کردهی مدرن ایدهبرای الگوبرداری در جامعه
ی ی فاطمه را برای الگوبرداریِ در جامعههم چهره یعتیشر

در دو  است. یک روشِ واحد کرده زهیآلدهیامدرنِ اسالمی 
تمدنِ جهانی. پس اشکالِ کار در کجاست؟ و اعتراضِ مخالفانِ 

 شریعتی برای چیست؟
 
یِه در تاریخ، شب مطرحِ مِیسالیسوسطلبی و ی برابریآیا ایده ●

را برابری  نیاسپارتاکوس همی امروزیِ آن است؟! آیا ایده
خواسته، و میرا  برابری نیمزدک همآیا  ،طلبیدهیم

برابری، همان برابری و سوسیالیسمِ موردِنظِر  منظوِرشان از
چنین نبوده است. چرا که در دورانِ  !من زیعز ماست؟! نه

انسانی و  یِنوع برابر کی تریشبقدیم، منظورِ از برابری، 
 ه است.بود یحقوق

 
ی را، هر نقطه یزیهر چ ،که میدیرس ییما امروز به جا ●

 حیتصحمان را اهِو آنگاه نگ کنیم،بررسی می ،را یضیتبع
. میگوئیم سمیالیو سوس یو به آن نگاهِ نوِمان، برابر، میکنمی

هدیای سوسیالیسمِ امروزی، به نوعی همان ایده مکتبِ مگر
 یِ امروزی،مگر دموکراس ؟ستین خیدر تار یبرابر یشدهزهیآل

 ی دموکراسیِ یونانیهدشزهیآلدهیای ایدههمان  به نوعی
، به نوعی همان هم ی امروزیِ شریعتیفاطمه ؟ خب!ستین



 جهتِ  ی است،هفتم قرنِ یفاطمه یهشدهزیآلدهیا یچهره
، ستمیقرن بی الگویی از یک زنِ چند بُعدیِ مسلمان در ارائه

ی خودسازی نسلی از زنانی که، خواستارِ ورودِ به عرصه یبرا
 اند!سازی بودهو جامعه

 
، من ی مذهبیِالگو ،گویم کهبه شما میصراحت  امن ب ●

ت، من اس یفاطمه الگو ! وستین یامام عل برخالفِ انتظارِ شما،
 پذیرم، و برایم قابلِ نمیرا  یسکوتِ امام عل یِمشچون من خطِ 

تر ابوذری است، و با مصلحت و ام بیشنیست، و تیپتحمل 
 مبارز،گر، انسانی عصیان ای ندارم!قدرت چندان میانه
گرایی، هر گرایی، چرا که مصلحتلحتشورشی، و بدونِ مص
 نیی اهمهکشد. حال اگر نتوانستم حرکتی را به گند می

 است. ضعفِ منآن دیگر  ها را در خود بپرورم،خصیصه
 
ر ی دی شریعتی، دقیقاً شبیهِ همان فاطمهفاطمهآری! شاید  ●

ر به تبایزاش را تا حدودی شخصیت یعتیشر و تاریخ نباشد،
. اما دبساز یی برای آن نسلالگو باشد، تا از اوتصویر کشیده 

شما  یوقت کنیم. امروزمگر ما خودمان هم امروز چنین نمی
کنید، آیا این را به عنوانِ یک الگو مطرح میچگوارا  ایزاپاتا 

ی واقعی چگوارا ایزاپاتا شده توسطِ ما، همان الگوهای خلق
 بِیع ندینچ انشیِ در زندگخیر، آنان نیز چه بسا  هستند؟

 این طور نیست؟!، اندداشته یاساس
 



 
آنان هم  .ستندینکه خدا  آری! آن الگوهای معروفِ بشریت، ●

و حتی در مواقعی خطا دارند، اشتباه دارند،  یِ خویشزندگ در
اند، اما ما در مجموع آنان را به هم ضعف از خود نشان داده

م، و جهِت یکنمی زهیآلدهیا یم،ریپذیم "الگو"عنوانِ یک 
 کنیم.سازی از آنان پیروی میخودسازی و جامعه

 
بریم ما اگر به زندگیِ بشر بنگریم، به این اصلِ مهم پی می ●

ه کاست،  یانسان تِیخصوص ترینایپایهکردن  زهیآلدهیاکه: 
 یزهمه چدر زندگی ما نامم. می "ویفرارَ"ی من آن را خصیصه

 مادرمان، پدرمان،ن، فرزندِما :میکنمی زهیآلدهیرا ا
 و...مان، کشورِ مان،معشوقِ

 
، مملکت را سر گرفته نیانحطاط ا ید!نگاه کنبه مردمِ ما شما  ●

کشته زده و ، از هر جا حمله کرده یهر قومو در طولِ تاریخ، 
صد آن هم  م،یو تحمل کرد زشساو سکوت و ما هم برده، و 

ر هن" شعارِ ! و باز این مردم،سال، پانصد سال ستیسال، دو
و به دنباِل زنند! را فریاد می "است و بس انیرانیا نزدِ

 همان گردند! آیا این کارِ آنانمی الگوهایی در ایرانِ باستان
 ؟!ستینکردن  زهیآلدهیا

 
 
 



دهیفاطمه را ا وئید: توگیم یعتیبه شرهمین شمایی که  ●
ی ورهد ،یدکنمی زهیآلدهیکوروش را ا خودتان ای.هکرد زهیآل

 زهیآلدهیرا ا زنانِ آن دوره ،یدکنمی زهیآلدهیرا ا یامنشهخ
و یا محمد و علی و حسین  ،یدکنمی زهیآلدهیرا ا بابک ،یدکنمی

آلیزه کنید، و یا امیرکبیر و مصدق را ایدهآلیزه میرا ایده
 کنید، وآلیزه میکنید، و یا مارکس و لنین و مزدک را ایدهمی

 زهیآلدهیاهای دیگرِ تاریخی را شخصیتنیز بسیاری از 
 ید!کنمی

 
 یبراو ، شماحرکتِ  یاست برا یعامل نوع نگاه، نیاگر ا خُب! ●

بردِ تکاملِ تاریخیِ و پیش ی تحوالتِ اجتماعی،آمدن به صحنه
ه رفت ،بعدچون بکن، را کار این اشکال ندارد، ی ایرانی، جامعه
است، و همواره در  دهنبو گونه نیکه ا یفهمخودت می ،رفته

الگوسازیِ از یک شخصیت، ضرورتاً و در اکثر اوقات، اغراق 
 به میزانی چاشنیِ کار شده است!

 
شریعتی تصویر کرده که  یاکه آن فاطمه دانمیم هم من ●

پانصد  تا ما دیشاو ، است ترازِ مکتبحدِ یک زنِ در  است،
 ددار اما او بسازیم،را  یافاطمه نیچن میهم نتوان گرید سالِ
 به زنِ مسلمان "یچند ُبعدرشدِ "و  "شدن"برای  الگویک 

و  کامل جذابیت و دلربایی،دهد، و الگوها برای ارائه می
ر د، هر الگویی ،شوند! و چه بساساخته و پرداخته می آلایده

 !هم باشد و نقصانی فضعدچارِ  ،انسانی ابعادِ نیاز ا برخی



 
 به نظامِ  اشهدگایبود، دزنده  شریعتی امروز: اگر  سوال ●

چه  یداریهسرمانظامِ و  ،دیدر تول تیمالکو بازار،  اقتصادِ
 ؟بودمی

 
. دریپذرا نمی یگطواس هیچ گونهاساساً  یعتی: شر پاسخ ●

وجود عناصرِ واسطه را، در سیاست، در اقتصاد، و در فرهنگ 
 گوید:پذیرد، و مینمی

 
، ین را بشناسآقر ویبر دیخودت بای فرهنگ : در حوزه ⬥

 نیآخوندها ا نیا ی، وت را بشناسامذهب ویبر دیخودت با
را  ها و نمایندگانِ دروغیناین واسطههستند،  یوسط اضاف
 !بنداز کنار

 
کارآفرین، و  یکییکی بازاری است، ی اقتصاد : در حوزه ⬥

وام ها ی مردم در بانکاز سرمایه آنان گذار، ویکی سرمایه
استخدام را  انکارگر شمابعد  ، ودنزنیکارخانه مو  گرفته
د. ننکاستثمار میک حقوقِ بخیر و نمیر، تا آخر عُمر و با ی، کرده
 ماًیمستقچرا که دولت باید  !کنار یدبنداز یدریرا بگ اندمش

 و ،متخصصان ،مهندسان نیروی کار، شاملِ مدیران، به شما
خودتان و بعد ، شود جادیا یتعاونتا یک ، دوام بده کارگران

به  و ،دیخودتان مالک باشو  ،دیخودتان کارگر باش د،یکار کن
 ."مالک یعنیکارگر، کارگر  یعنیمالک " قولِ پرودون:



 
 یکیجمهور است، اون  سیرئیکی  سیاست : یحوزهدر  ⬥
شما حکومت  بر هاینا است. و لیوکدیگر  یکی و ،است ریوز
ی آنان است. حال لودهو سرنوشتِ شما در دستانِ آکنند، می

. دیریبگ میتصم برای جامعه دیبا آن که، این شما هستید که
که  ی،فدرال ککوچ دولتِ کها را بریزید دور! یپس این

ها و استاناز و ، شما، و آشنا با دردِ شماست ی نظرِنماینده
 یبرا، باید شکل بگیرد، آن هم ها انتخاب شدهشهرستان

 روابطِ  جامِ امور اجرایی و برقراریِهماهنگیِ در کارها، و ان
 یکنند که چه کسمی نییتع باید هک اندمردماما خودِ  ی.خارج

چه کسی استاندار فرماندار باشد،  یشهردار باشد، چه کس
و  توسطِ چه کسی، ای،، در چه پروژهشهر ی هرباشد، و بودجه
 .خرج شود در کدام بخش

 
ما و ست، ل اآدهیایک  یبه معنا آنچه را که گفتم، ،البته ●

 ایم. فرض کنید کهایستاده ی طوالنیپروسه در آغازِ یکاالن 
روزی  و آرزو دارید که او ،دیدار ناآگاهی بچه کاالن یشما 

این آرزو که  است معلوم ،خب ی و فاطمه شود!علانسانی چون 
سال  یس یافتی نیست، و او حداقلها تحققزودی نیابه 

اما با این وجود، ما  !شود یآدمِ معمول کیکه  الزم داردوقت 
تا  ،میکنمی ترسیم ی اوآل را برادهیا از همین لحظه آن وضعِ

 حرکت به کدام سمت است. جهتِ او بداند که
 



 
بر همین قیاس، ما از هم اکنون باید یک الگویی از یک نظاِم  ●

دموکراسیِ فدراتیوِ سوسیالیستی را ترسیم و مطرح کنیم، و 
ی نظام چنانبه سمتِ با مبارزاتِ خویش، جامعه را  فته،رفته ر

 در این مسیر، ما .است یطوالن رهنمون شویم، که راهی بس
 ضدِی مبارزه :میزارگسر ب پشتِ دیسه مرحله مبارزه را با

 ضدِ ی و مبارزه ،یاستثمار ی ضدِمبارزه ،یاستبداد
 برد.میزمان و ، کشدمیطول  ی، که این کاراستحمار

 
 ،ستی اآزادکسبِ  یکه مبارزه برا ،ی اولاز مرحله دیباما  ●

مانی تا ز چون ،برابریتحققِ  به سمتِ میوبعد برو  ،میشروع کن
 ممکن و پایدارداری حاکم است، برابری که نظامِ سرمایه

به این معنا ربا،  یعنی یدارهیسرمانیست. از نظرِ شریعتی، 
 پول ،پول"در آن که  ا، و او سیستمی ر"ارهیپول م ،پول"که، 

 باید حاصلِ "درآمد" ی،عتیشراز نظرِ  .ردیپذرا نمی "رهایب
 ،یدیکار چه و ، یکارِ فکرچه  ،یهر نوع کارحال، ، باشد "کار"

 .را دارد خود یجانیز  کدامهر و 
 
در رابطه با ربا نیز، باید این توضیح را بدهم که، سوِد  ●

داری، در نظامِ سرمایه بانکی، تا آن حدی که ارزشِ پولِ شما
که همیشه همراهِ با تورم است، حفظ شود، قابل پذیرش 

شما  است، و مازادِ بر آن است که رباست. به عنوانِ مثال:
گذرد. گذارید، و یک سال میمیبانک تومان در  ونیلیصد م



اگر تورم جامعه هفت درصد باشد، و بانک به شما ده درصد 
صدِ پرداختی، حفظِ ارزشِ پوِل سود پرداخت کند، آن هفت در

شما است، اما آن سه درصدِ اضافی ربا است. در واقع شما، 
انداز، باز هم باید بتوانید همان میزان پس از یک سال پس

ا اگر امتوانستید بخرید. کاال را بخرید که در سالِ گذشته می
چون،  ،شودمحسوب میربا  شود، تریشب ایذرهپولِ شما 

 .نیهم یعنی یدارهیسرما ، و"ورده استپول، پول آ"
 
ی به آشناییِ با نظراتِ شریعتی دربارهمند اگر عالقه ●

، سمیالیسوس" کتابِآن داری و سوسیالیسم هستید، سرمایه
. من در آن کتاب سعی کردم دیرا بخوانم ی"در نگاهِ شریعتی

جا  را یک سمیالیدر رابطه با سوس یعتیشرهای که تمامِ جمله
ی هم در رابطه با هر جمله ارائه دادم، شرحِ کوتاه . ومنک جمع

 شود. ترتا موضوعِ جمله کمی روشن
 
در رابطه با مکتبِ شریعتی، من همیشگیِ  یاز آرزوها یکی ●
عمیقاً بررسی را شریعتی  سمِیالیسوس یکس ،بود که نیا

کرده، و نظرِ او را تدوین کند، که چنین نشد، و در نهایت خودم 
 کار شدم، و این کتاب را تالیف کردم. دست به

 
ی شریعتی از نظرِ من، شناختِ سوسیالیسم در اندیشه ●

 اوی هشیدر اندرا  سمیالیشما سوسو اگر  بسیار حیاتی است،
 !شناخت دینخواهرا  او مکتبِ هرگز ،دینشناس



 
 : سوال ●
 
ونِی کن یتِبا توجه به وضع ،بودنددکتر شریعتی امروز اگر  ●

از ب ایآ ؟چه بود ،نوشتندی زن میکه درباره یکتابِ دومزنان، 
 ؟ریخ ای بودالگو  ی یکبه مثابه فاطمه یِمعرفهم 

 
 
 : پاسخ ●
 
 از یشما وقت این ایده را مطرح کردم که:من چند بار  ●

ید سوال را مطرح کن نیا دیبالفاصله با زنید،ی حرف میعتیشر
و با پاسخِ به این  ؟چه بود در آن دوران یعتیشررسالتِ  که:

اش را خواهد سوال، بسیاری از سواالت و انتقاداتِ ما پاسخ
ی پنجاه، یافت. چون، افکار، گفتار، و کردارِ شریعتی در دهه

 متناسبِ با رسالتِ او در آن دوران بوده است.
 
 "اصالحِ مذهبی" کیانجامِ  ی،عتیشررسالتِ ما آگاهیم که،  ●
 ،(رنسانس) "نوزاییِ ملی" کیدر کادرِ  (،سمیپروتستانت)

او بر  ه است.بود فرهنگی از انحطاطِ ی ایراننجاتِ جامعه یبرا
 است،مذهب  ی ایران،جامعه اطِطعاملِ انح این اعتقاد بود که،

اسارِت را از  "مذهب"و ما پیش از هر اقدامی، اول باید خودِ 
 نجات دهیم. ،اشو از انحصارِ کارگزاران ،ارتجاع



 
 "نجاتِ مردم"هرگز به دنبالِ  یعتیشرن اساس، بر همی ●

 رفت، چرا که معتقد بود: "نجاتِ اسالم" دنبالِ بلکه بهنرفت، 
را نجات  مردم خودشان خود دهیم،اسالم را نجات ما اگر 

لط ی غشهیاند نیا میاگر ما بتوان با این باور که، .خواهند داد
عناصِر  م،هیدارائه نو به مردم  ایشهیاندو  ،زدائیمرا ب

که خودشان آن  ،خواهند شدساخته  ی"فداکار عالِخودآگاهِ ف"
 !خواهند گرفت یرا پ بخشی رهاییسه مرحله مبارزه

 
 ر،نو، نش نگاهِ افرادی چون به کمکِ ؟چه کسانیبه کمک خب!  ●

و... افرادی ونوس، آزاده، نا، حامد، یسعلی،  آرش، باران،
 یخودشان حزب ده، ودر کنارِ هم جمع ش چون اینان روزی

 ی حزبی را به پیش خواهند بُرد.ایجاد کرده، و آن مبارزه
 
ن در آ یعتیشری اصلیِ بریم که، مسالهپس اکنون پی می ●

ی اصالحِ مذهبی بود، و با این . مسالهی زن نبودلهامس دوران،
حال، اتفاقاً او کسی بود که، بیش از دیگر متفکران، و حتی 

 ، از زن سخن گفت!های مبارزسازمان
 
 انِ یرج چیهدر آن دوران،  گفتم که: صراحتمن چند بار به  ●

ها را اساساً زن ی،مذهب انِ یجر چیهو ، یمل انِیجر چیچپ، ه
نه در  ،یاسیس التِینه در تشک ،ینه در رهبر ند،یددینم

 در آن دوران نیمجاهد به سازمانشما ها، و... گیریتصمیم



 های مهم،مقام ی ورهبر در سطحِ ،التیدر آن تشک ید!نگاه کن
هم، با آن  های چپدر بچهو جالب آن که،  .اصالً زنان نبودند

همه پشتیبانیِ فکری و تجربیِ مارکسیسمِ جهانی و فمینیسِم 
 مارکسیستی، باز اوضاع بر همین روال بود!!

 
، دانهنوشتکه  ییهاکتاب آن زنانِ چریک، در خودِامروزه،  ●

 انبه زن هیچ توجهِ جدی اند که، اصالًرح کردهبه صراحت مط
 پوششِ  یک نیرو برای مبارزه، و یک تریشزنان ب .مطرح نبود

 امنیتی برای حفظِ مبارزه، سازمان، و مبارزان بودند!
 
به صورتی  رانیدر اموضوعِ زن را که  اولین روشنفکری ●

ی بود. و یکی عتیشر مطرح کرد، "لهامس" کیعنوانِ ه بجدی و 
از ابعادِ اصالحِ مذهبیِ او، رهاییِ زنان از گرایشِ املیسم و 
فکلیسم، و بیرون کشیدنِ آنان از زندانِ خانه، و حضورِ آنان 

 های اجتماعی بوده است.در جامعه و فعالیت
 
را شروع کارش  ،زن مذهبی به ارتجاعِنگاهِ  دنِیبا کوباو  ●

 یزنِ سنت یپِو کوبیدنِ ت نیتوه با ، وصراحت او به .کندمی
 کند.ای سخت بر افکارِ دخترانِ جوان وارد میمذهبی، ضربه و

 زنِ سنتی، جوالنِ  گوید که: نهایتِ رسالت و مسئولیتِاو می
 اش، سرویسِ ی زندگیاست، و فلسفه "بستر"و  "مطبخ"بینِ 

، و سرویِس در آشپزخانهدادنِ به شوهر! سرویسِ جسمی 
 !مرد به الً وابستههویتی کامجنسی در رختخواب! و 



 
، است "بچه" دِیخانه تول داخلِگوید: کارِ زنِ سنتی، در او می ●

چرا خُب!  و حسینیه! روضه در "کشا" دِیتول خانه و در بیرونِ
ه آن ک یبرا کوبد؟شریعتی با چنین شدتی زنِ سنتی را می

را آشفته  و مذهبی های سنتیفکرِ دخترانِ جوانِ خانواده
ی "نفی"به فکر وادارد. و آنگاه، پس از سخت را  سازد، و آنان

نیازمندِ طرحِ تیپِ جدیدی از زن است، یک  آن تیپِ ارتجاعی،
 ی زن"الگو"باید به عنوانِ را  یچه کس و حالتیپِ جایگزین. 

ی سنتی و مذهبی ، که هم موردِ پذیرشِ آن جامعهقرار دهد
مثلِ ی، ذهبزنانِ مجرمِ توهینِ به به  و هم او را قرار گیرد،

 آجین نکنند؟!القضات شمعو یا مثلِ عینحالج نکشند، 
 
ا فاطمه ر ، وکندنگاه می اسالم خِ یبه تار ،تمام یِ رکیبا ز او ●

ه ب کند.. و او را به عنوانِ یک الگو معرفی میکندانتخاب می
! )زِن ، آن نشو! )زنِ سنتی(نشو نیاگوید: دخترانِ جوان می

چرا  زند که:)زنِ روشنفکر(. فریاد می !فاطمه شو زده(،غرب
 دایپ یعلم یِآگاه .مثلِ فاطمه !کار کنبرو  برخیز! ای؟هنشست

 کی .مثل فاطمه !داشته باش یاجتماع حضورِ .مثلِ فاطمه !کن
 و برخالفِ نظر پدرت یبرو حت. مثلِ فاطمه! باش یاجتماع پِیت

نواِن با طرحِ فاطمه به ع . ومثلِ فاطمه !کن زهشوهرت مبار
 هیچ مخالفتی جراتِالگوی زن، دیگر آن مردِ سنتی و مذهبی، 

، و با فاطمه شدنِ دختر بزند یحرف توانست، و نمینداشترا 
 و همسرش مخالفت کند! چه فکرِ بکری!



 
، در حقیقت به آن الگو کی عنوانِه فاطمه ب با طرحِ  او ●
اعیِ ستند مانعِ حضورِ اجتمخوایکه م ی و مذهبی،سنت یروهاین

 و ساکت! !دیحرف نزن !خفه زنان شوند، مودبانه گفت: هیس!
به  ،سوختندیمو جگر گرفته بودند،  جزِ ، با آن کههم انآن

! و به زودی خیلِ عظیمی از دخترانِ سنتی کردندسکوت ناچار 
 های اجتماعی کشیده شدند!ی فعالیتبه عرصه

 
توان می نیاز ای سنتی و مذهبی، بهتر آیا در آن جامعه ●

راهی برای رهاییِ زنان یافت و به آنان پیشنهاد کرد؟ طرِح 
 انسانی، گاهِیجا چیه ،که یارتجاع در مقابلِالگویی از فاطمه، 

 نبود.زن قائل  یبرا اییفرهنگ ی، واسیس ی،اجتماع
 
بودند که  دخترانی ،انقالب آغازِدر من خود شاهد بودم که،  ●
در بعد  کردند، والیت میسازمانی فع یدر کارها رفتندیم

من  یالگونگران نباش!  : پدرم!گفتندیبه پدرشان مپاسخِ 
با  پدرای! و ذرهکنم، خطا نمی یاذره ، و منفاطمه است

 ، برو!برو دخترم :گفتیم لبخندی شادمانه
 
و جوِ زمانه تغییر کرده  ،یمستین طیشرا ما در آن رگیامروز د ●

 کتابِک برای رهاییِ زنان شبود، بی یعتیشراست، و اگر 
 یچکه  حدس بزنم توانمیمن نم ، امانوشتمیری گید

 .نوشتمی



 
ه ش را از دست نداداآن الگو بودنهنوز فاطمه  ،من دِ یاز د ●

 آتش نیمدام بر ا ،حاکم ارتجاعِ ،که نیبا توجه به ا ،اما است،
 نمالبته  !میمطرح کناین الگو بودن را  دیبادیگر نما  ،دمدیم

عنواِن ه بفاطمه،  ر،گیدامروز اما  ،کنممطرح میگاهی شخصاً 
به  و اگر .ندارد یچندان رِیتاث ی،اجتماع روزِبهالگوی  کی

و خود را بر  !برو فاطمه شوی امروز بگوئیم: دخترانِ جامعه
 کند.ینم او ایجاد شوقی را در رگیدترازِ او بساز! 

 
 ،بود دهندههزیانگیز و انگ، بسیار شوق۶۰این ایده تا سالِ  ●
 گرفتند،می زهیالگو انگ نیا زهم ا یمذهب رِیغ دخترانِ یحت و

 یکه مذهب آنبا  که، ما مثلِ. و مخالف نبودند الگو نیبا او 
ها هم آن م،یگرفتالگو می ی مارکسیستچگوارااز  ،میبود

 .داشتند یاحساس نینسبت به فاطمه چن
 
 الصیاستو کردارِ ما از روی  امروز بسیاری از رفتار و گفتار ●

ی قدرتِ حاکم پُر زور است، و به ، و از آنجا که سُمبهاست
 میتواننمیای مزمن ما هم به دلیلِ تفرقه گوید، وهمه زور می

، و مدام همدیگر مایهافتاد به جانِ هممتاسفانه  ،میکن یکار
 دهیم.را موردِ حمله قرار می

 
ضدِ  یِمذهب رِیغ ی، هم چگواراآن الگوها یحال آن که، همه ●

 مونیبوپاشا، هم س لهیهم جم ،یخدا، هم فاطمه، هم عل



آنان را به  دیما هستند، و ما با یدوبوار، و هم سارتر، الگوها
 یمو قد م،یتا بمان م،ینیبرگز شیخو یِانسان یعنوانِ الگوها
 یبشر یجامعهو  ش،یخو یجامعه ش،یخو ییِدر جهتِ رها

 .میبردار
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 کاوس کیانی
 

 کدام شریعتی؟
 

 شریعتی، روشنفکری چند بُعدیموضوع : 
 

 ی شریعتیدرباره

 
 ۱۳۹۶سال : 

 
 

 کانون آرمان شریعتی
 
 

 خانه



 
 پرسش : 

 
اعتقاد  یبه مسائلِ طبقاتشریعتی دکتر  که نیچرا با ا ●

بها داده  او "یِ فرهنگ دگاهِید"به  تریشداشت، پس از او ب
ا از ل رائمس نیا دیما نبا ایآ اش؟"یطبقاتدیدگاهِ "به شد تا 

 مطرح باشد؟! چون دیبا "یعتیکدام شر" :که میکن کیهم تفک
 یکند، در صورتینگاه م یعتیخودش به شر دگاهِیبا د یهر کس

خودمان  یرا برا "ی؟عتیرش کدام" موضوعِ دیبااول  ،که
 .میروشن کن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 پاسخ : 

 
به ی حتبله، نگاهِ شریعتی به تاریخ، به جامعه، به انسان، و  ●

خواهی بدانی گوید: اگر میافراد، نگاهی طبقاتی است، و می
، خورد! به عبارتیکند، ببین از کجا میکه فردی چگونه فکر می

یک نگاهِ طبقاتی است. و یکی از نگاهِ شریعتی به افراد هم، 
عواملِ انحرافِ اکثریتِ طرفدارانِ شریعتی، از این خطِ فکری، 

 بوده است! صرف ی"گرایشِ فرهنگی"همین 
 
 را یعتیامروز کدام شر ،که یمکن کیتفک قاًیدق دیبا آری! ●
 :دادم که حیتوضهای قبلی پرسشدر  کنیم. و منمطرح  دیبا

 "اصالحِ مذهبی" یران، پروژهی شریعتی در آن دوپروژه
 و آنماند،  "ناتمام" پروژه همآن و ، بود (سمیپروتستانت)

 توسطِ  دیباپس از او  ت،سیپروتستانت کِیدئولوژیا یِعتیشر
 کِ یدئولوژیحزبِ ادر یک سازمان یا و  ،ایدئولوگ روشنفکرانِ

 شد، که نشد.و تکمیل مییافت، میادامه  مدرن،
 
توسطِ سازمانِ آرمانِ مستضعفین، و چند البته این رسالت،  ●

سازمانِ کوچکِ دیگر، تا پیش از سرکوبِ شدیدِ سالِ شصت، 
تا حدی انجام گرفت، اما پس از آن، با دستگیریِ روشنفکراِن 
این خط، و شرایطِ اختناق، رها شد، و تنها به صورتی محدود و 

 محفلی و نا کارآمد، در ایران و اروپا، ادامه یافت.



 
ش به یخواندازِ و از چشم خویش دگاهِیبا د یهر کس ری!آ ●

ما پیش از آغاِز  ،که یدر صورت ،کندنگاه می یعتیشر
 یرا برا "یعتیکدام شر" یباید مسالهاول مان، حرکتِ 

مدام تاکید  به همین دلیل، ،من . ومیخودمان روشن کن
ی ، یک پروژه"در آن دوران" ی،عتیشر یپروژه کنم که:می

ِی ینوزا" یک در چارچوبِ (،سمیپروتستانت) "حِ مذهبیاصال"
بوده است، و این  ،اسالمخودِ  نجاتِ یبراو )رنسانس(،  "ملی

 بودنِ آن پروژه نیست! "جاودانی"به معنای 
 
 سازگار پروژه، با ضروریاتِ دورانِ ما،آن  رگیامروز د ●

و دورانِ تاریخیِ آن به سر آمده است. چرا که، آن ، نیست
ی خودآگاه کردنِ مردم از ماهیتِ ارتجاعیِ مذهبِ ژهپرو

، که توسطِ شریعتی، و به صورتی فکری و "تشیعِ صفوی"
مردم از  "ی عینیِتجربه"فرهنگی و ذهنی آغاز شده بود، با 

ماهیتِ آن مذهب، در چهل سالِ گذشته، آن هم در چارچوبِ 
 ست،بارِ مذهبی، انجام شده ابار و فضاحتیک حکومتِ فاجعه

شده، این پروژه، البته به صورتی ناقص و سقطدر واقع و 
ی قابلِ پیگیری نیست! و تحقق یافته است، و دیگر یک پروژه

ی امروزِ ما، و به ویژه نسلِ جوانِ خسته و بیزارِ ما، به جامعه
هیچ وجه تمایل و توانِ پیگیریِ این پروژه را ندارد، و ما 

باید استراتژیِ دیگری را در بخش، پیروانِ این مکتبِ رهایی
 گیریم.براستای تحققِ آرمانِ شریعتی در پیش 



 
در  یعتیشر که ایپروژههمان  امروز هم لزوماً نبایدما که  ●

 یطرح یک یعتیشر .مهیکرد را انجام ددورانِ خویش انتخاب 
 یکدر ناتمام را  همان کارِ دیما باو ، ناتمام ماند که ،داشت

رساندیم، و تالِش می انیبه پا کیئولوژدیا حزبِسازمان یا 
بارِ  ،خودمان را هم انجام دادیم، اما این کار، با سرکوبِ ما

، دچارِ کار ناتمام ماند، و سی سال رها شد، و در نهایتِ دیگر
 !زمانیِ با جامعه شده، و از کار افتاده استناهم

 
 یعتیشرآن هم بود،  رگید یِعتیشر ، یکشما به قولِآری!  ●
شت، و در پایانِ عمرِ خویش، به آرمانِ دا یطبقات گاهِیدد هک
پس از او رسیده بود. و به عبارتی،  "عرفان، برابری، آزادی"

ی ایدئولوژیک، در چارچوبِ پروژه "کارِ فکریِ"ی مرحله
ر ، د"حزبِ ارشاد"پروتستانتیسم، و در قالبِ تشکیالتیِ 

ی حزبی "جتماعیکارِ ا"ی نهایتِ حرکتِ فکریِ خویش، مرحله
فراایدئولوژیک را تئوریزه کرد، تا روشنفکرانِ مبارِز 

ی خویش را، برای تحققِ آرمانِ برخاسته از متنِ مردم، مبارزه
 ، آغاز کنند."عرفان، برابری، آزادی"
 
گریزیِ برخی های خطِ شریعتی، سیاستامروز، یکی از آفت ●

دگی توسط شآنان در اوجِ مسخ است. یعتیشر انِطرفداراز 
 سیاست بهشما چرا ..." گویند:، به ما می"خودآگاهی"ی ایده

پردازید، و به دنبالِ ایجادِ یک حزب در خطِ شریعتی می



 ه شدنِ ایننِلیِ سوالی که، به روشنی بیانگرِ اَ ."؟!...هستید
 !است "خودآگاهی"ی و ایده "کتاب"افراد با 

 
و دارد. ی مشخصی معادله یک یعتیشر ،که یدر حال ●

 یعالوهه ب "وانیح" ،با ستی اانسان مساو گوید:می
 !"یاسیاست س یوانیح ،نسانا" و به عبارتِ دیگر، !"استیس"

، انسان حیوانی است البته .کندمیکه افالطون  تعریفیهمان 
 نیا آنان اگر منظورِ آری، .مداراستیس یوانینه ح سیاسی، و

 استمداریس یعتیشر ،نبود، بله استمداریس یعتیاست که شر
 "یاسیس" ،اما ،شدنمی هم کیبه قدرت نزد اصالًو نبود، 

 بودن نیست. "مدارسیاست"بودن به معنای 
 
از نظرِ شریعتی، سیاسی بودن به این معنا است که، آن فردِ  ●

خود، جامعه، و  سرنوشتِ :که ستا آنبه دنبالِ سیاسی، 
 شیپبه  ،رکاًو مشت ،باهم ،گرانیش را، خودش و دیخو کشورِ
ر و داین که توسطِ دیگران و قدرتِ حاکمِ بر جامعه، نه  ،ببرند

 !کنترل و اداره شوندراستای منافعِ آنان، 
 
ی شدن، واردِ حوزه "یاسیس"، که با "وانیح" نیاو اکنون،  ●

ی است که، با برخورداریِ از مختارانسانِ  انسانی شده است،
آن است که، خود، آن  به دنبالِ، "گریقدرتِ انتخاب"این 

که  داجازه ندهو بسازد،  ،را "شیخو ییِخدا شتنِیخو"
 .کنند نییش را تعاسرنوشت گرانید



 
را، برخالِف  "سیاسی"ی واژه ، معنایهواداران گویا نیا ●

معنای عرفی و ، و بر مبنای "فرهنگِ شریعتی"معنای آن در 
 "درتکسبِ ق"، به معنای تالش برای آن در جامعه معمولِ
، در همین نیزرا  "ی سیاسیمبارزه" اند، و هر نوعگرفته

 کنند!، معنا میعرفی چارچوبِ معناییِ
 
 یعتیشردهند که زندگیِ خودِ آنان هرگز به خود زحمت نمی ●

های را بررسی کنند، تا مبارزاتِ او از آغاز جوانی، و سال
ند که: اهاو را ببینند! و نیز به این درک نرسید زندانی بودنِ

)پروتستانتیسم(، در واقع، آغازِ  "اصالحِ مذهبی"ی پروژه
خودآگاه، "، برای ساختنِ روشنفکرانی "طرحِ یک ایدئولوژی"

، و تجهیزِ آن مبارزان، به یک ایدئولوژِی "فعال، و فداکار
ای، در ی سه مرحلهانسانی و انقالبی، جهتِ آغازِ یک مبارزه

 ،"عرفان، برابری، آزادی"بر  ای مبتنیِراستای تحققِ جامعه
 بوده است.

 
ها و نوشتهدر ی اصالحِ مذهبی هم، او در همان دوره ●

 ۲۵۰۰های کند. جشن، مدام نقدِ قدرت میشیهایسخنران
ِن زندانیا ربارانِیت به در اعتراضِکوبد، ساله را به شدت می

یم ایراد را "پس از شهادت"و  "شهادت" یِسخنران سیاسی،
ز و هرگ ،کندمتلک بار میی هم ی هواشناسارهبه اد یتح کند،

 .ستیفارغ ناز نقدِ قدرتِ استبدادی 



 
ی عاملِ انحطاطِ جامعه در سطحِ کالن، او در آن دوران، و ●

داند، و در این رابطه، راهِ نجاِت مذهبِ ارتجاعی می ،ایران را
 "اصالحِ مذهبی"ی از این انحطاط را، انجامِ پروژهجامعه 

 نآ دانسته، و هدفِ اصلیِ او، پیش بردنِ پروتستانتیسم()
 است.بوده  ی حیاتیپروژه

 
آری! ما پیروِ مکتبِ شریعتی هستیم، اما این به آن معنا  ●

نیست که، ما هم باید همان کاری را انجام دهیم که او انجام 
ای را انتخاب کنیم که او انتخاب کرد! چون داد! و همان پروژه

دارد،  "شرایط"و  "زمان"ر عصری، ربطِ وثیقی به استراتژی ه
کنیم، و بینِ ما و و ما در زمانه و شرایطِ دیگری زندگی می

 فاصله است. "انقالبِ مذهبی"شریعتی، یک 
 
یکی از عواملِ پیدایشِ گرایشاتِ گوناگون در خطِ شریعتی،  ●

وی،  بُعدی شدنِ بسیاری از دوستداران و حتی پیروانِکو ت
تناقضاتِ گفتاری بسیار در آثارِ خودِ اوست، که امری وجودِ 

نقِد "ی وی در ی رسالتِ دوگانهضروری و طبیعی، و زاده
نقِد "ی پروتستانتیسم(، و )در چارچوبِ پروژه "مذهب

ی فرامدرن(، و در راستای خلقِ )در چارچوبِ پروژه "مدرنیته
 بوده است. ،بخشیک مکتبِ رهایی

 
 



 
آن دسته از خوانندگانِ آثارِ شریعتی، که با در این رابطه،  ●

چرا  :گویندی او آشنا نیستند، متحیرانه میاستراتژیِ دوگانه
 تیجا عقالن کی ؟کندمتناقض صحبت میاین چنین  یعتیشر

یجا م کی !کنددفاع می آناز  و در جایی دیگرکوبد، را می
گوید که: می یی دیگرجا و در م،یبش یعقالن دیبا ویدگ
 و زندانی شدنِ  سرکوب یبرااست شده  یابزار ،تیقالنع

داند، و را خوراکِ روحِ انسان می جا عرفان کی انسانِ امروز.
منع  جایی دیگر انسان را از غرق شدنِ در هپروتِ عرفان

 !ه استروشن نشد ما فِیتکل کند! و باالخرهمی
 
است خاطر ه این بی، تاین احساسِ تناقض در آثارِ شریع ●

ی قرنِ شانزدهمی پروژه دارد در چارچوبِزمانی که در  او ،که
به خواننده  ،زندحرف می )پروتستانتیسم( "نقدِ مذهبی"

 یزمانو در  !دنبالِ عرفان نروو به  !باش یعقالنگوید که: می
 "نقدِ مدرنیته"ی قرنِ بیستمیِ دارد در چارچوبِ پروژهکه 

یز نرا  تیعقالنتاً ضرورکند، را نقد می تهیمدرن، )فرامدرن(
به ، و به غرببه عنوانِ پادزهری، عرفان را و  کند،نقد می

 .کندمی زیتجو ،یی بشرندهیآ
 
 وید:گیم اینجا و در !به عرفان تکیه نکن گوید:آنجا میاو در  ●

سوسن  به قولِ خواهرمان ،که نیا خاطرِ ه چرا؟! ب !تکیه کن
زمان ی ناهمروژهبا دو پ ،شیی خودر دوره یعتیشر ی:عتیشر



از: در یک دوران،  بوداش، عبارت . و هدفستبوده اروبرو 
، توامان و را "زمانناهم"ی دو پروژه ،"زمانهم"به صورتی  و

 بردن: شیپبه  ،هم در کنارِ
 

 "نقدِ مذهب"ی قرنِ شانزدهمیِ پروژهِ اول، پروژه ⬥
 اتِ برای نج ،"یمذهب اصالحِ" ، یک نوعاست )پروتستانتیسم(

 و رهاییِ جامعه از انحطاطی تاریخی.، اسالم مذهبِ
 

 "هتنقدِ مدرنی"ی قرنِ بیستمیِ پروژه پروژهِ دوم، ⬥
ک ی ساختنِاز مدرنیته، و  فراتر رفتنِ یبرا)فَرامُدرن( است، 

آرمانِ بشریِ  طرحِ، برای فردای انسان، با "فرامدرن"مکتبِ 
طرحِ عرفانِ  ،بیمذه سمِیطرحِ اومان ،"یآزاد ،یعرفان، برابر"

 ،ایثاری سمِیالیطرحِ سوسیی، شورا یِراسطرحِ دموکتوحیدی، 
 و طرحِ انترناسیونالیسمِ انسانی.

 
)در درونِ  "آنجا"در  ، اوما با تعجب بسیار شاهدیم که ●

گرِ ما به یک ایدئولوژیِ خاص، به دعوتی نقدِ مذهبی(، پروژه
)در دروِن  "اینجا"است، و در  "تشیعِ علوی"ایدئولوژیِ 

 آن است بهترگوید که: میبه صراحت  ی نقدِ مدرنیته(،پروژه
با یک و  ،آئیم دربه خودمان  یافرقه هایچارچوب نیاز اکه، 

 م!یکن فکر کیدئولوژیفراا باالتر، یدر سطحو  ،"فرارَوی"
 ،یعرفان، برابر" یِهای بشربه آرمانو  م!ینگاه کن یافرافرقه

 !میکن تکیه "یآزاد



 
ی ، با توجه به این دو پروژهرا مطالبِ شریعتی دیما با ●

ی هاتا درکِ درستی از دیدگاه م،یکن کیتفکاز هم  شده،مطرح
خوانید، از او را می یکتابشما هر زمان که  او داشته باشیم.

به عنوانِ مثال، انجام دهید. را تان باید این تفکیک در ذهن
 "مذهبِ اعتراض ،انتظار" در حالِ خواندنِ کتابِشما االن  اگر

 یپروژه در درونِ االنشما  هستید، باید بدانید که،
 کنید.دارید تنفس می سمیپروتستانت

 
 "تامام و متاُ"آنجاست،  "تشیعِ صفوی، تشیعِ علوی"کتابِ  ●
ی در درونِ پروژه آنجاست، "شوراو  تیوصا" نجاست،آ
 رتِ در اسا ،نیماش"است. اما کتابِ  "اصالحِ مذهبی"

حِث بو...، ، "الیناسیون"، "نگاهی به تاریخِ فردا"، "یسمنیماش
 یهای او در درونِ پروژهدیدگاهو بیانگرِ ، است امروز

 .است "درنرامُفَ"مکتبی  ، و برای طراحیِ"فرامدرن"
 
 نقدِدارد  ما باید هوشیار باشیم که، او در آنجایی که ●

 نیا "فرامدرن"د از موضعی دار ،کندمی یدموکراس
ز ا و زمانی کهکند، را نقد می یامروز سمِیبرالیل یِدموکراس

در  امروز انسانِ یِشدگغرق ددار زند،حرف می ونیناسیال
کُشِ بوروکراسی و تکنوکراسی را نقد های انساندرونِ نظام

ی بر میراِث ، و با تکیهی موجودتا با نقدِ مدرنیته ،کندمی
 را طرح کند. "فرامدرن"کتبی بینیِ مذهبی، مشرقی، و جهان



 
، و هشدار دهد دهدارائه به ما را  ییالگو یک دهخوایماو  ●

 "سمِ یمدرن"و  ،شدیرها  ارتجاعی آن مذهبِ از  تو اگرکه: 
دامنِ حتی در باز مبادا بیفتی  ،یرفتیی شاه را هم نپذدوره

هم  در آن مدرنیتهچون  ،غربیموجودِ  ی"تهیمدرن"همان 
 به قولِ مارکس وِبِر، مدرن، تِیآن عقالنکه،  اچر ست،ین یخبر
در دیگر تو  ،که است ساخته دیگری نِیقفسِ آهن باز

 ی!بخور کانتتوانی نمی یتحاش چنگال
 
ا م :که فوکو معتقد بود که ییتا جاآری! یک قفسِ آهنین!  ●

نیزبیاز ت یکی . اومینداررا  ییِ از قدرتاصالً امکانِ رها
 لسوفانِیف نریکارتاز محافظه یکی ال،، و در همان حنیتر

به  را ی قدرت، که فلسفهی قدرت استدر حوزه ماعصرِ 
ی است کارمحافظهفیلسوفِ عمالً  اما ،کندمطرح می شکلی جدی

، از نظِر را نیآهن قفسِ نیاکه، اسارتِ همیشگیِ انسان، در 
 پذیرد!می فکری

 
است که  "یتهنقدِ مدرن"ی و باز در چارچوبِ همین پروژه ●

به نقدِ نظامِ سوسیالیسمِ موجود در کشورهای  شریعتی
: دهد کهاو به ما هشدار میپردازد. شوروی و بلوکِ شرق می

 نظامِ  نیا در که االن تو !باش ای انسانِ جهانِ سومی! هشیار
 و در پیِ خروجِ از آن، و رفتنِ به سوی ،اسیری داریسرمایه

ظاِم ن ای نظیرِی نظامِ بستههستی، مبادا به سو سمیالیسوس



بارِ دیگری گرفتار ی نظامِ اسارتوی بروی، و باز در چنبرهشور
یِ توتالیتِر دولت_یِ حزبیدارهیسرما شوی! در یک نظامِ

 روکراتِ وتکنوکرات ب کُشِانسانکُش و آزادی ایدئولوژیکِ
در عاشقِ انسانِ آن ای که، دهیی تازه به دوران رسطبقه یک

هایی را، با شعارِ سوسیالیسم، حتی از دستاوردهای آرزوی ر
 داری هم، محروم کرده است!نظامِ سرمایه

 
های استبدادی دهد که: اگر از این نظامهشدار مینیز و  ●

 وی،رب ی و دموکراسیدنبالِ آزادبه  هیخوایم رها شدی، و
داری یک نظامِ سرمایهایجاد و گسترشِ سوی باز به مبادا 

یِ متمرکزِ پارلمان یِدموکراسنظامِ سیاسیِ  یکبروی، و 
 حاکم ی خویش،های جامعهبر انسان ،را محورِ غیرِشورایینخبه

 ی، و این نظامِ نمایندگی را، به شکلی دیگر، جاودانه کنی!کن
 
 سوالِ شما، من هم به ضرورتِ طرحِ سوالِ  نیادر رابطه با  ●
دارم. اما اگر در و پاسخِ دقیقِ به آن، باور  ،"ی؟عتیکدام شر"

در از تکیه کنیم، ب "شریعتی، با نگاهی طبقاتی" تنها به ،نهایت
چپِ  "دنِید یی مسائل را طبقاتهمه"آن نگرشِ دامِ 

خواهیم شد  انحرافیهمان  ارتودکس خواهیم افتاد، و دچارِ
شریعتی، با "که، گروهی از طرفدارانِ شریعتی، با گرایشِ 

 شدن! "بُعدییک"ند: دچارِ ، دچارِ آن شد"نگاهی عرفانی
 
 



 
 بُعدیسه بخشِ ی رهایییک اندیشه ی،عتیشر یاندیشه ●

 ،اتیاجتماع ات،یاسالم"ی برخوردارِ از سه حوزه :است
و  ،"خلق"، در اجتماعیات به "خدا". در اسالمیات به "اتیریکو

یر ناپذسه ُبعدی که تفکیک پردازد.می "خود"در کویریات به 
گرفتنِ هر یک از این سه بُعدِ اساسی، به  است، و نادیده

ی خروجِ کاملِ از مکتبِ شریعتی است. چرا که مکتِب منزله
خود، " یگانهی بینِ سهشریعتی، براساسِ تنظیمِ اصولیِ رابطه

استوار است، و خروجِ از این حرکتِ سه ُبعدی،  "خلق، خدا
 بخش است.ی رهاییخروجِ از این پروسه

 
ر داما ی شریعتی بپردازیم، هر سه بُعد اندیشه هما باید ب ●

باید متناسبِ با آن دوران ما  گاهِهیتکاولویت و ای، هر دوره
باید تکیه  ما ما، اولویتِ امروزِی در جامعه ،من از نظرِو . باشد

 و اتیبه اسالم، آن باشد، و در کنارِ  "اجتماعیات"بر بُعدِ 
 .میپردازهم ب اتیریکو
 
ی یک ارتجاعِ مذهبی، توجه به حاکمیتِ چهل سالهامروز، با  ●

و بیزاریِ مردم، و به ویژه جوانان، از مذهب، بُعدِ اسالمیات 
دیگر هیچ کششی ندارد، و ُبعدِ کویریات هم، به قولِ خوِد 

ی فقیر و استبدادی، ابزارِ فریب و جامعهشریعتی، در یک 
ا م حضورِ استحمار و مسخِ انسان است، و در نتیجه، تنها راهِ

 شریعتی است. "اجتماعیاتِ"میانِ مردم، طرحِ  در



 
ی از نظرِ شریعتی، یک انقالبِ اصولی، دارای سه مرحله ●

ِب انقال"، و "انقالبِ اجتماعی"، "انقالبِ فکری"اساسی است: 
ی ی اول، یعنی در مرحله. خودِ شریعتی در مرحله"سیاسی

اختنِ کادرهایی حالِ س قرار داشت، و در "انقالبِ فکری"
 جهتِ ورودِ خودآگاهانه و، "و فداکار ،فعال خودآگاه،"

 ی انقالبِ اجتماعی.به مرحلهجانبه همه
 
 بِ انقال"ی مرحله بر این باورم که، ما با حرکتِ شریعتی،من  ●

 در ، و اکنونمایهذراندگ ،ناقصبه شکلی هر چند را،  "یفکر
 با توجه بهاسفانه، مت، و میهست "یانقالبِ اجتماع"ی مرحله

به ابربحران و  "بحران"تبدیلِ این و شرایطِ بحرانیِ جامعه، 
 ، و به عبارتی"زودهنگام"، به ناچار در مسیرِ جنبشی "فاجعه"
 ی"انقالبِ سیاسی"یک  در راستای برپاییو ، "نابهنگام"

 ی کالِ دیگری!و چیدنِ اجباریِ میوه هستیم! زودرس
 
، گرچه خودمان "قالبِ اجتماعیان"ی ما در این مرحله ●

ه را ب "خودآگاهیِ اجتماعی"و  "خودآگاهیِ انسانی"نتوانستیم 
خودِ حاکمیتِ  "گند زدنِ"میانِ مردم ببریم، اما با توجه به 

 تا حدی،البته ، "خودآگاهیِ اجتماعی"فقاهتیِ ارتجاعی، تحققِ 
به صورتی خود به خودی، صورت گرفته است، و آن هم و 

دهی، و یابی، سازمانبرای ما مانده است، سازمانکاری که 
 .ایجادِ نهادهای مدنی است



 
با توجه به وضعیتِ بحرانیِ جامعه، و زودرس بودِن و  ●
ه ، بدهیسازمانو در کنارِ نهادسازی  دیبا، "یاسیانقالبِ س"

نیز حرکت کنیم. چرا که، با  "ادِ ملیاتح"سوی ایجاد یک 
بندیِ اصولِی آن مرحله ی،گیریِ یک حکومتِ مذهبشکل

راً جبنیز ، و ما شدهبار ، دچارِ یک درهم ریختگیِ زیانشریعتی
 ایم!اورژانسی کشانده شده مشیِبه یک خطِ

 
و شوند،  لیها تشکهیاتحادنهادها و  نیا دیبااکنون  ●

 و دیگر قشرهایمعلمان، پرستاران، رانندگان، دانشجویان، 
 و جبهه ، تا یکهم متحد شوند با، و وندندیبپبه هم ، محروم
پذیر شک این رژیم اصالحچون بی .ردیگبشکل  یتالفئا

 شاهدِ یک ، چه بخواهیم و چه نخواهیم،نبوده، و ما به زودی
خواهیم بود. هر چند، وقتی  ی زودرس"یاسیانقالبِ س"

 تفنگ و کشتار و به معنای تیر و ی،اسیس انقالبِ گوئیممی
ا ب، اساسییک تحولِ  :ا از انقالبو منظورِ م ست،یخشونت ن

 یک قانونِ اساسیِ جدید است.تدوینِ تغییرِ نظامِ کنونی، و 
 
دنبالِ به که  نیبا آنا ،ندادنبالِ رفرمبه که  آنانی فرقِ  ●

مًا لزو هم انقالبو  برخوردِ زیربنایی. نیهم یعنی ،نداانقالب
 یروزیِ بهمن، تا روزِ پ ما در انقالبِ همراه نیست.با خشونت 

 و .میما نکشت ،حکومت کشت .مینکشت را همده نفر  انقالب،
 ما"یا شعارِ:  ،"ی؟چرا برادر کش ی!برادر ارتش" :شعارمان هم



شده این هم کارمان  بود. و "گلولهبه ما تو  ،میدیل مبه تو گُ
 ام بهرز  لِ گُ تا ،التماس کنیم عمه و خاله به میوبر ،بود که
 سربازان! تفنگِ یتو لوله میندازب میببرما هم  و ،بدهند

 
خشونت  ؟کدام خشونت ؟میانقالب نکردمگر  ۵۷در سال  ●

 بار بود،وید انقالبِ بهمن خشونتگیم یهر ک ؟کجا بود
. اگر دهدمی بیشما را فر دارد و گویی بیش نیست،دروغ

نها و ت خشونتی هم بود، خشونتی از سوی دولت بود، نه مردم.
 م،یبود یاساس راتِییتغ خواهانِ ل،کایرادو  یاهیپا به صورتی

 به انقالب ربطی ندارد! ،شد هچ از پیروزی بعد که نیاو 
 
ی ی سه بُعدی شریعتی، یک اندیشهدانیم که، اندیشهمیما  ●

ای است: اسالمیات، اجتماعیات، و کویریات. و بدبختانه، فاجعه
، ادکه پس از سرکوبِ سالِ شصت، در خوانشِ شریعتی، رخ د

توسطِ گروهی  یجداسازیِ این سه ُبعد از هم، و پیرویِ هر ُبعد
ی آن، عقیم شدنِ این و نتیجه از دوستدارانِ او بوده است!

 ی اجتماعی.بخش در عرصهمکتبِ رهایی
 
و امروز، سوالِ مهمی که در بینِ طرفدارانِ او مطرح است،  ●

فکری،  این است که: از میانِ سه شریعتیِ مطرحِ در این خطِ
 ،"یاجتماع یِعتیشر" ،"یاسالم یِعتیشر"که عبارت است از: 

 !تکیه کنیم؟ دیبا یعتیشر کدامِما به  ،"یریکو یِعتیشر" و
 



 
پاسخِ من، به این سوالِ حیاتی، چنین است که: اساساً، خوِد  ●

ای است که رخ داده است، و گامِ اوِل "فاجعه"این جداسازی، 
ی سه بُعدی شریعتی، به اندیشه اصالحِ این فاجعه، بازگشتِ 

طورِ توامان و همزمان است، و و پیرویِ از هر سه بُعدِ آن به 
و  ،"مکتب"ی شریعتی به صورتِ یک در نظر گرفتنِ اندیشه

 .باری از افکارِ جدا از هم و پریشانکوله هن
 
در  ،، در هر دورانی، یکی از این ابعادِ سه گانههر چند که ●

ت، و این تعیینِ اولویت، بسیار بسیار مهم اولویتِ اول اس
 در اولویتِ اول، و ات،یاسالم ی خودِ شریعتی،است. در دوره

 ،امروزو  اند.های بَعدی بودهدر اولویت کویریاتو  اتیاجتماع
اول، و کویریات و اسالمیات در  اجتماعیات در اولویتِ

 یِ تعیشر" ، با تکیه بردیباهای بعدی قرار دارند. و ما اولویت
 و با م،یببر شیپبه را  یِ خویشاجتماع مبارزاتِ ،"یاجتماع

یابی، و ایجاِد را، به سازمان "نیروی کار" ی،نهادسازدعوتِ به 
 .میکن تشویق ی سراسری،کاهایو سند هایهادحات
 
 در کنارِ و ، در اولویتِ اول "یاجتماع یِعتیشر"امروز  پس ●

 دیاب ی،اسالم یِعتیشر و کویری، یِعتیشرهم، به ترتیب،  آن
ی صرفِ بر شریعتیِ اجتماعی، بدوِن چرا که، تکیه .باشد مطرح

ینِی بجهان"ی بر یک با کویریات، و تکیه "خویش"پرداختنِ به 
ی ابُعدیتکآدمِ مبارزِ خشکِ  با اسالمیات، به یک "فلسفی



نبرد و نابودی و درهم در تنها که کارش تبدیل خواهیم شد، 
 ت!کوبندگی اس

 
از هم ها را یعتیشر نیا به روشنی دیبادر همان حال که ما  ●

نیم، تکیه ک "شریعتیِ اجتماعی"و امروز نیز بر  ،میکن کیتفک
 ،یاجتماع یِعتیشر ،اسالمی یِعتیشر گرایشِ سه هر ،دیبااما 

جامعه مطرح کنیم، زمان در همبه شکلی  ،را کویری یِعتیشرو 
 رافیِ موجود را اصالح کنیم.بُعدیِ انحو آن گرایشاتِ تک

 
 یِ عتیشر یِ جامعه،کنون طِیبا توجه به شراروز، امآری!  ●

عناصِر از  یکدر اولویت است، و باید بدانیم که، ی یاجتماع
 ،گفتند زیعز گونه که آزادِاین شریعتیِ اجتماعی، همان

ی به همه و این که،است،  "ینگاهِ طبقات"برخورداریِ از یک 
اید بو یم. داشته باش "یطبقات دگاهِید"یک ، اعیاجتم مسائلِ

 محرومِ یطبقه ها ارگانِ سرکوبِدولت ، تمامیِکه یمبدان
ی ندهینما همه و...،و خاتمی،  یروحان و فیظر و .هستند جامعه
 آنان، تمامیِ، و هدفِ نهاییِ اندی حاکمن و طبقهادارهیسرما

 است!م ی محکوطبقه دنِیچاپبرقراریِ وضعیتی برای 
 
و  لهمِ از مکتبِ شریعتی،ی مُ"بینشِ طبقاتی"ی بر ما با تکیه ●

 "جنگِ تاریخی"، که بر یک اوی "بینشِ تاریخی"در چارچوبِ 
استوار است، هرگز حق نداریم که به هیچ دولتی، که در 

 .میاعتماد کناست،  ی حاکمارگانِ سرکوبِ طبقه خود، اساسِ



و به هیچ دولتی تکیه نکنیم، و ، میکار خودمان را بکن دیما با
اگر استثنائاً دولتی، در امری خاص، در همراهیِ با خواسِت 

تر به سریعاندکی مردم گامی برداشت، چه بهتر! و ما 
 مان خواهیم رسید.اهدافِ

 
باید پیگیرِ استراتژیِ خودمان باشیم، که در یک شرایِط ما  ●

بخشی، و نبخشی، سازماخودآگاهی"عادی، عبارت است از: 
 ، و تشویقِ مردم به نهادسازی، و تشکیلِ "بخشیآزادی

برای مطالباتِ صنفی، سیاسی،  مبارزهو  کاها،یسندها، اتحادیه
ها، ما هم، همچون روشنفکران، سازمان که نینه ا و انسانی.

 رِیزبه  کرده، وخودمان را رها  یِاستراتژ محور،و احزابِ دولت
گِر نییتع ون حاکمیتی برویم، تا آنانهای دردولت و جریان چترِ

 استراتژیِ مبارزاتی باشند و ما پادوی آنان!!
 
 یِ استراتژیعنی  ی،کار نیچن ی، یکعتیشر انِارداز طرف ●

 مشیِ جناحی از حاکمیت وخطِ اساسِش را بریخومبارزاتیِ 
 .است آورشرم اساساًکه بل ،دیبع نه تنها استوار کردن، دولت

 ی بینِای وجود دارد، مبارزه، اگر مبارزهیعتیشر از نظرِ چرا که
و احزابِ مردمی، به ، حاکمی طبقهی سنگرِ به مثابه دولت،
سنگر  در که یهر فردی سنگرِ مردمِ محروم است. و مثابه

 هِیبر عل در نهایتِ امر، ،است های درونِ حاکمیتجناحدولت و 
واهد خموضع  حروم،م یطبقه نیروی کار، زحمتکشان، و

 !دینکن دیترد گرفت.



 
 
 
 
 
 

 ۱۵پرسش  ��
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 کاوس کیانی
 

 ما، و الگوی ما شریعتی
 

 گیری از الگوهای انسانیالهامموضوع : 
 

 ی شریعتیدرباره

 
 ۱۳۹۶سال : 

 
 

 کانون آرمان شریعتی
 
 

 خانه



 
 پرسش : 

 
 یعتیدکتر شر ایاست. آ یکراسوستیرآراجع به  من سوالِ ●
در  دگاهید نیو ا ،دارند یستوکراسیرآراجع به  یدگاهید

 ؟آیدمی عمل دربه  ات،یامروز، با توجه به مقتض یجامعه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 پاسخ : 

 
 یعتیاساساً شر :دادم که حیمن امشب در چند سوال توض ●

به آنان داده این اختیار که  یی،گراواسطهواسطه و با هرگونه 
 تصمیم آنان یبه جاو ها فکر کنند، انسان یبه جا شود که:

چه در  است،یسی حوزهچه در  ،انسان راو بخواهند  رند،یبگ
کنند،  "یندگینما" ،فرهنگی حوزهو چه در  ،اقتصادی حوزه

 ندگانِ ینما هر چند که آنان رد،یپذنمی مخالف است، و آن را
 د!خودِ مردم هم باشن منتخبِ

 
 "سیستمِ نمایندگی"پس، این مکتبِ فکری، از اساس با  ●

دموکراسِی "ی که، امکانِ اجرای طیجز در شرا ،مخالف است
ما  شهر را، شهردارِ به عنوانِ مثال، نباشد. "شوراییِ مستقیم

دار را، ما مردمِ آن مردمِ آن شهر باید انتخاب کنیم، و استان
ز طرفِ وزارتِ کشور استان باید برگزینیم، نه این که ا

ی منصوب شود، و یا توسطِ گروهی از افراد که خود را نماینده
دانند، انتخاب شوند، حتی اگر این گروه، با روِش مردم می

 دموکراتیکی هم انتخاب شده باشند.
 
 هایپیشرفتبا توجه به  ،امروزو خوشبختانه، در دنیای  ●

ای هشبکه و پیدایی و گسترشِ ی،نترنتیو ا یکیالکترون
 میمستق یِریگیرا پرسی، ونظرخواهی، همه امکانِی، اجتماع



 یدر کشورهانیز فراهم شده است، چنان که هم اکنون، 
الِ در ح یبه خوبنوعی از دموکراسیِ مستقیم،  ی،ناویاسکاند

 گیری است.آزمایش و شکل
 
های علمی، و پیداییِ امکانِ پس، با توجه به این پیشرفت ●

 یسوی وضعیتما روز به روز به مستقیمِ اینترنتی،  گیریِرای
و کننده باشند، تخابخودشان ان گریها دانسان ،که رویممی

از قدرت )قسط  "سهمِ خویش"و به د، نها را طرد کنواسطه
 از دیدِ قرآنی( دست یابند.

 
نگاهِ شریعتی به "ی دربارهشما  این سوالِکنم من فکر می ●

ای باشد به باورِ شریعتی به تماالً اشاره، اح"آریستوکراسی
هایی چون علی و فاطمه و حسین، و مطرح الگوها و شخصیت

 ی الگویی برای شدنِ انسان.کردنِ آنان به مثابه
 
در شدِن  "الگو"نقشِ در رابطه با تاکنون بحثی  دیمن با ●

کردم، که ی امام و امامت، مطرح میانسان، و به ویژه درباره
ن فرصت فراهم نشده است. و امروز نیز متاسفانه هرگز ای

مفهومِ امام و امامت، با مفهومِ انحرافیِ امام در پس از انقالب، 
مفاهیمِ مکتبِ  نیترقیاز عم در نتیجه، یکیو  ،شده یقاط

 که از نظرِ  ،"امامت و امت"کتابی از او به نامِ  شریعتی، و نیز
ز بهرها لوث شده، و کامالً ،است یباارزش اریبسکتابِ  یانسان
 است. افتاده جوانان ی و چشمِبردار



 
ِح مطر یِساالرهمان اشراف ،یستوکراسیاگر منظورتان از آر ●

حکومتِ اشراف و نخبگاِن  یاست، و به معنا استیدر علمِ س
نوع  نیکه، ا میبگو دیو...، با ییو دانا یو شرافت یخون

 یهمخوان یعتیشر یشهیوجه با اند چیبه ه یحکومت ستمِیس
 ردنِ( کزهیالی)سوس یبه اجتماع یعتیندارد. چرا که شر

اعتقاد دارد، و تزِ مشهورِ ضِد  "معرفت"و  "ثروت"و  "قدرت"
 مطرح شده است. ،رابطه نیاو، در هم "رِیزر و زور و تزو"
 
در رابطه با  شما احتماالً سوالِ ،کنم کهاما من فکر می ●

ی و شخصیتیِ خاصی فکر یِربرت از که در جامعه است یافراد
 شریعتی، و...، نظیرِ سیدجمال، طالقانی برخوردارند، افرادی

این  و شبیهِ همان نگاهِ خاصی که افالطون به فیلسوفان دارد.
به آنان بها و که ما آن را دارند  ارزشِها شخصیت نیا ایآکه، 

 ها بدهیم؟ای در هدایتِ انساننقشِ ویژه
 
در هر صورت  :که میتوجه داشته باش دیبادر این مورد،  ●

انانسخودِ با  "چگونه شدن"و  "چگونه زیستن"ییِ انتخابِ نها
برای  های فرهیخته و برجسته،آن شخصیتو  ،ستا ها

 و تنها های در جستجوی رهایی و آزادگی و تعالی، تنهاانسان
و نه اند، همین و بس! فکری و شخصیتی ی"الگو" کی

 دیچه نبا"و  "کردها دیچه با"و  "یمشخطِ" یکنندهنییتع
 آنان! یِزندگمبارزه و  ی"کردها



 
 سند،ینویکتاب م سند،ینویمقاله م کنند،یم یآنان سخنران ●

یو م بینیمو می میخوانیو ما مکنند، و رفتار و برخورد می
یآن را هضم م ،خودمان یقدرتِ هاضمه زانِیو به م ،میفهم

و  شود،یمان موشت و پوست و خوناز گ ییجز ییو گو م،یکن
 مان.مان، و روحِجانِ و و قوتِ وجودِمان،  روین

 
 نیااز سنِ نوزده سالگی، با  ،"نو نگاهِ"منِ  آری! چنان که ●
 ، آشنا شدم،شای و شخصیتیفکر یمعناهمان به  ستوها،یآر

ز ا و برگزیدم. "شدن"هایی برای "لگواُ" یو آنان را به مثابه
 حلِ  در ،ها راآموخته نیا ، وآموختمبسیاری  ایهدرس آنان

 ن،گرایبرخوردِ با ددر  ،یاجتماع معضالتِ حلِدر  خود، مشکالتِ
خویشتِن "آن ساختنِ و نیز در  ،های دیگرانسان ساختنِو در 

 ام.به کار بسته ،"خداگونه شدن"و در  ،"خداییِ خویش
 
 یابرهمواره  یعتیشراندازی است که، با نگاهِ از چنین چشم ●

در  "شدن" یالگو کامام به معنای ی، بود "امام" کیمن 
هایی، . هر چند که شاید، ما در بخش"بینش و منش و کردار"

فکر و هم انبا آنچه در بینش، چه در منش، و چه در کردار، 
 فکری و منشی و کرداری اختالفِ و با آنانم، ینباش همراه

متفاوتی برخوردار های قهیسل و از عالیق وم، یاشته باشد
مشِی خطِ وفرق کند، با روشِ آنان  ام روشِ یحت باشیم، و

 را در پیش گیریم! یگرید



 
 شیخو یالگو یرا به مثابه یاکه ما افرادِ برجسته یزمان ●

 "یِ همسان" یالگو قرار دادنِ آنان، به معنا نیا م،ینیگزیبرم
 یوعن یبه معنا بلکه ست،یو منش و کردارِ ما با آنان ن نشیب
 ش،یاز آنان است، و آنگاه، در زمان و مکانِ خو ی"یریگالهام"

رفتن، و در  شیبه پو  ن،پرداخت یسازو جامعه یبه خودساز
 گام برداشتن. "خداگونه شدن" رِیمس

 
 ی، حرفِ عل خویش امامِالگو و  با ،فاطمهبا نگاهی به برخوردِ  ●

 الگوی فاطمه، یتر خواهد شد: علی، به مثابهمن روشن
اما فاطمه، به عنوانِ پیرِو  گزیند،را برمی "سکوت" یِاستراتژ

کند. همان طور که، در را انتخاب می "شورش" یِاستراتژ او،
حرکتِ امامانِ شیعه، هر امامی استراتژیِ خاصِ خویش را 

 داشت، در همان حال که، پیروِ امامِ پیشین بوده است!
 
الگوی برترِ انسانی است، ضمِن آری! علی برای فاطمه یک  ●

آن که، علی همسرِ وی نیز بوده است، آن هم در عصری که 
کردند. شان بوده، و از او اطاعت میزنان تا حدی تابعِ شوهرانِ

مشیِ یکسان در نظرِ فاطمه، این الگوبرداری، به معنای خطِ اما 
های گوناگونِ فردی و اجتماعی نیست، بلکه به معنای در حوزه

گیریِ بینشی، منشی، و روشی، در چگونگیِ حفظ و تحققِ لهاما
 خدایی در خویش و در جامعه است._های انسانیارزش

 



 
به این معناست ماست،  امامِ  فردفالن  موئیگیم زمانی که ما ●

یِ ماست، و راهی را طی رکتحو  ،یمنش ،بینشی یشوایپ که، او
وردارِ از کرده است که ما دوست داریم طی کنیم، و برخ

خصوصیاتی است که ما آرزومندِ داشتنِ آن خصوصیات 
 از نظرِ و ، ییهایبرتر یفکر از نظرِ هستیم. و به عبارتی، او

راهِ رهایی را طی  است که توانسته ،دارد خصوصیاتی یمنش
 خدایی بسازد._های انسانیبر ترازِ ارزشخود را کرده، و 

 
را  ییهاروش با جامعه،افراد و د با ربرخو روشِ از نظرِ او ●

یی است الگو و، که انسانی و با ارزش است رد،یگیبه کار م
تا با  ،کنمیم یمن سع برای من در برخوردِ با مردم. و

ی برسم. و این خداگونگالگوبرداریِ از او، به مقامِ انسانی و 
از او  "تقلیدِ "و  "اطاعت"الگوبرداری، به هیچ وجه به معنای 

 است. "پوییره" و "یریگالهام" یوعننیست، و تنها 
 
 جهت رفتنِ در معنایبه  ،"پوییره"و  "یرویپ"و در حقیقت،  ●
 ، راهِ ییرها راهِاند، همان الگوهای ما رفتهکه است  یریمسو 

. و این راه، یک اتوبان است، و شدن هخداگون راهِ ت،یانسان
طوع و  ز روِبُراهِ بهشتِ مینوی ما، " به تعبیرِ زیبای شاملو:

ی خالقانه، از گریِ خودآگاهانه! یک انتخابستین "خاکساری
 بینش و منش و کردارِ الگوهای ماست!

 



 
است. با خطوطِ بسیاری در کنارِ هم.  اتوبانراهِ رهایی یک  ●

اگر شریعتی خطِ اول را برای رفتن انتخاب کرده است، این 
، ترین عاملانتخابِ او، به عواملِ بسیاری بستگی دارد، و مهم

و در چه  "دورانی"است، و این که او در چه  "زمان"عاملِ 
ای را مدِنظر داشته زیسته، و چه هدفِ مرحلهمی "پارادایمی"

ی الگوی است. و من چون پیروِ او هستم، و او را به مثابه
ناچار نیستم که، در آن اتوبان، در لزوماً  ایم،خویش برگزیده

 او حرکت کرده است.همان خطی حرکت کنم، که 
 
در این اتوبانِ رهایی، شریعتی شاید در خطِ اول حرکت  ●

 هم یلیخ و هشتم، و من به عنوانِ پیروِ او، در خطِ کرده باشد،
 هماندر  رم،یمس هماندر اما  با او فاصله داشته باشم.

 "جهت"است،  ترمهم از همه چیزکه  یزیآن چو م، اجهت
و این که آن جهتِ انتخابی، شد، بخش باییکه رها ی، جهتاست

ه بو ما را برساند،  "یبرابر"برساند، ما را به  "یآزاد"ما را به 
و در نهایت، در یک پروسه، به آرمانِ بشرِی برساند،  "عرفان"
 برسیم. "آزادی، برابری، عرفان"
 
من اکنون با یک مثال، این اختالفِ فکریِ بینِ شریعتی به  ●

ی راهِ او را، نشان ودم، به عنوانِ پویندهی یک الگو، و خمثابه
دهم، تا روشن شود که، الگو بودن یک نفر، به معنای می

 های آن فرد نیست:تبعیتِ از فکر و روش



 
آید که، با نگاهی به مجموعه آثارِ شریعتی، چنین برمی ●

ی حداقل در سطحِ عمومی، نظرِ شریعتی نسبت به نهادِ خانواده
است. هر چند که شریعتی،  یمثبت دگاهِید ،یبه شکلای، هسته

برخالفِ نظرِ حاکمِ بر اکثریتِ افرادِ جامعه، نه خانواده، که 
 داند.انسان را اساسِ جامعه می

 
 یجامعه یدرصد و نه نود من اما، برخالفِ نظرِ اکثریتِ ●

داند، با نهادِ خانواده سِر میاساسِ جامعه را خانواده  که ایران،
خانواده، "ی نظامِ مردساالری که: و این کلیشه ،ستیز دارم

نوعِ نگاهِ به نهادِ خانواده  نیترمزخرف! را، "اساسِ جامعه است
ی است که نظامِ خزعبالتدانم، نظری که، جزیی از مجموعه می

 ی بشری تحمیل کرده است!مردساالری به جامعه
 
ازدواج به ، در شکلِ سنتیِ آن، به معنای نظرِ منِ، خانوادهاز  ●

العُمر، و حضورِ در زیرِ یک سقف، یک قصدِ یک زندگیِ مادام
ی انسان بر باد ده، و عاملِ اسارتِ زنان است، و نیز عاملِ ایده

 ماندگیِ زنان.اصلیِ تداومِ تاریخیِ وابستگی و عقب
 
یِر ای غرابطه ها بایدی بینِ انسانمن بر این باورم که، رابطه ●

و نباشد،  ام یزِ خانواده همه چو ، بوده محورانحصاری و انسان
، و باشد انسان ای باید در راستای رشد و تعالیهرگونه رابطه

 ای چون حفظِ خانواده!نه در جهتِ هدفِ خودخواهانه



 
ما مسلمانان، برای نشان دادنِ ارزشِ زندگیِ انسان، بر دو  ●

 کنیم:آیه از قرآن زیاد تکیه می
 

د، باشمی "؟امین گناه کشته شده استبه کد"ی یکی، آیه ⬥
 ی زنده به گور شدنِ دختران است.که درباره

 
اگر یک نفر را کشتی، گویا بشریت را "ی و دیگری، آیه ⬥

 باشد، که اشاره به ارزشِ انسان است.می "ای!کشته
 
اکنون سوالِ من این است که: آیا جز این است که نهادِ  ●
ی است که ما، با پذیرِش "گور"در حقیقت همان  "خانواده"

های نظامِ مردساالری، دختران و خواهران و زنان و دیدگاه
 ایم؟!کرده "زنده به گور"مادرانِ خویش را در آن 

 
نهادِ  نیانسان هم در ا کآیا جز این است که: اگر حتی ی ●

 تیبشر ، کلِکه است نیدرست مثلِ ا ،خانواده کشته شود
، شاهدِ خیتار در طولِکه ما، و حال آن  ده است؟کشته ش

شماری در این نهادِ بس اسارت و زنده به گور شدنِ زنانِ بی
ایم. زنانی که عمری را در حسرتِ رهایی ضدِ انسانی بوده

 و در همان اسارت مُردند! سوختند
 
 



 
من بر این باورم که، در طولِ تاریخ، و از آن روزی که نهادِ  ●

نفرشان در این  ۹۹۹ار زن، خانواده شکل گرفت، از هر هز
پس چه  اند.، زنده به گور و قربانی شده"کُشانسان"نهادِ 

بار، هر چه زودتر برود به جهنم! تا بهتر که، این نهادِ اسارت
هم زنانِ ما از این اسارتِ تاریخی رها شوند، و هم به تبعِ آن، 

 آورِ تاریخی خالص گردند!بانیِ شرممردانِ ما از این زندان
 
، ستین جامعه اساسِ بهروزیِتنها  امروز نهادِ خانواده، نه ●

ترین بلکه عاملِ اکثریتِ فسادهای مالی و اخالقی، و بزرگ
پذیریِ انسان در برابرِ ظلمِ حاکمان، و تن دادنِ بهانه برای ذلت

 بار است.آور و اسارتبه یک زندگیِ ذلت
 
 یجان و آینده انسانِ متاهل، برای به خطر نیافتادنِ نان و ●

دهد، و گاه حتی همسر و فرزندانِ خویش، به هر ذلتی تن می
دو زدن کند، و کُلِ عمرِ خویش را به سگدیگران را فدا می

کند، و در نهایت، تمامیِ فرصتِ خویش را برای سپری می
دهد، و اگر نیک رهایی و آزادگی و خداگونه شدن، بر باد می

برای به تاراج رفتنِ کلِ فرصتِ بنگریم: خانواده عاملی است 
 کُش!انسانیِ زنان و مردان به خاطرِ حفظِ یک نهادِ انسان

 
 
 



 
ه ، بهستم او روِیکه پپس، الگو بودنِ شریعتی برای من،  ●

خطِ وفکر کنم،  یعتیشر مثلِمن هم باید  ،که ستیناین معنا 
. چرا که، با توجه به عاملِ زمان و رمیبگ شیرا در پ او یِمش

ی اجرای پروژه ،در آن زمان یعتیشر یِمشخطِ  ،"دوران"
خطِ  وبود،  "یانقالبِ فکر"در راستای یک  "سمیپروتستانت"

ا ، ب"انقالبِ اجتماعی"در شرایطِ کنونی، تحققِ یک  ،من یِمش
ها و سندیکاها است، و در هیتحادابرپا کردنِ و ، ینهادساز

 ."انقالبِ سیاسی"نهایت، رفتنِ به سوی یک 
 
ِی ی فکرما استراتژیِ مبارزاتیِ خویش را، براساسِ سلیقه ●

ان از متحلیلِ مشخصِ"کنیم، بلکه، براساسِ خود، انتخاب نمی
پردازیم. به به تعیینِ استراتژی می "ی امروزشرایطِ جامعه

 انقالبِ "ی در مرحله ،۹۶ما در خرداد االن عنوانِ مثال، 
دورانِ انتقالِ آن "ای از نظرِ شریعتی، به معن "یاجتماع

ی مرحله ، و نه درمیهست ،"ی انقالبی به جامعهاندیشه
 شریعتی در آن قرار داشت. ، که"انقالبِ فکری"
 
و ما یک ، است عوض شدهاکنون دیگر دورانِ شریعتی  ●

 او کارِ یادامه و امروز ما باید در ،مایهآمد شیپمرحله 
 و م،شوی البِ اجتماعی(بعدی )انق فازِ واردِ )انقالبِ فکری(،
 ی فازِ نهایی )انقالبِ سیاسی( گردیم.رفته رفته آماده

 



 
 ماربا استث ای عمیق و گستردهمبارزه برای ما،نسلِ بعد از و  ●

های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، وارِد شمار نابرابریِو بی
از آنان، تحقِق  بعد نسلِخواهد شد، و  "مبارزهِ طبقاتی"فازِ 
نای ، به مع"مبارزهِ اومانیستی"سازِ نهایت مهم و انسانیفازِ ب

ای انسانی و عرفانی برای طرحِ تعریفِ عمیق و ژرفی از مبارزه
انسان و جایگاهِ واالی او در جهان را، در پیش خواهد داشت، 

ی، مغزخشکجهل، با  ای است بس سخت و طوالنیمبارزهکه 
و  ی انسانی،فرقهپرستی، و تملت ،فکری، نژادپرستیکوته

 نگر و توحیدی.یِ یگانهعرفان نشِیب ینوع سویرفتن به 
 
دوستان! این نوع نگاه که گمان کنیم طرفدارانِ شریعتی  ●

یا ، دبپردازن (سمتیپروتستان) "اصالحِ مذهبی" باید بههمش 
د، کنن سازینهاد بپردازند و "یاجتماع مبارزهِ"به  بایدهمش 

 هرچرا که  اندیشی( است،)ثابتنگاهی کامالً دگماتیسمی 
 مشیِ مناسبِ خاصِ خویش است.نیازمندِ خطِ یادوره

 
 
 
 
 
 
 



 
همان طور که ، کاری نیستبرداری به معنای کُپیالگوپس  ●

، و "الگو"از آن  آید،میتان خوشِ  کسی راهنِیپاز شما وقتی 
این الگوبرداری به  گیرید، ومی "الهام"تر، به تعبیری دقیق

! و چه بسا، دیرا بدوز پیراهن همان نِیکه ععنا نیست آن م
در رنگ، اندازه، و در ضخامت و جنس و نوعِ پارچه، با جیب یا 

بلند بودن، و نیز در کوتاه یا آستینآستین جیب بودن،بی
 بخشی از طراحیِ آن، انتخابِ دیگری داشته باشید.

 
 یهایانسان الهامِ از یبه معنا ی،الگوبردار از نظرِ من، اگر ●

فرهیخته، از نظرِ فکری و منشی و روشی، و با هدفِ ساختنِ 
با زمان، متناسبِ با  متناسبِخود و جامعه باشد، و آن هم 

 ،جامعه طِیشراو جامعه،  با توانِ خودم، توانِ متناسبِو دوران، 
 سازی است.روشِ بسیار باارزش و انسان

 
را  انسان ،الگو نداشتنِ :که است معتقد یعتیاساساً شر ●

 م الگوایی زندگهمهخوشبختانه در من و  .کندسرگردان می
ام من در زندگی ام.ام، و براساسِ آن الگوها بالیدهداشته

در زندگی، چه من  یِاصل یالگو چند الگو داشتم، هر چند که،
ی با تثلیثِ زر و زور و تزویر( و چه ی )مبارزه"بینش"از نظرِ 
)بالیدنِ با صراحت و صداقت و صمیمیت(، ی "منش"از نظرِ 

ای با روشِ ابوذری، و در و البته مبارزه ه است،بودشریعتی 
 ی شریعتی."کویری"همان حال، تنفسِ در فضای 



 
الگویی نیستیم، و نباید هم باشیم. ما در زندگیِ خویش تک ●

و چه بسا در هر موضوعی، چه از نظرِ بینشی، و چه از نظرِ 
به عنوانِ مثال، من  بگیریم. "الهام"گویی خاص منشی، از ال
ی زنان، که شریعتی تنها به صورتی کلی به مسالهدر رابطه با 

آن پرداخته است، از افرادِ امروزیِ حاضرِ در جنبشِ زنان 
 ام.الگوبرداری کرده، از آنان آموخته، و الهام گرفته

 
ته داش وجود یادیز یالگوهاپس در زندگیِ ما ممکن است  ●

اصلیِ زندگِی  ی"الگو" فردِ خاصی به طورِ معمول، ،اما ،باشند
از چنین  اش،ما طرفداران در نزدِ ی،عتیاگر شر. و شودیم ما

برخوردار  "انحصاری"، و گاه "جانبههمه"، "واال"جایگاهی 
 روشنفکرِ ی یک به مثابه او شخصیتِ شگفتِ به خاطرِ است،
 ی است.او چند پروژه یعدچند بُ

 
اتفاقاً یکی از دالیلی که این روزها از هر سویی از شریعتی  ●

ای شود، همین شخصیتِ چند بُعدی و چند پروژهانتقاد می
 یعتیشر بودنِ اوست. و اعتراضِ این منتقدان آن است که:

کرده است! و چنین برخوردی صحبت  یالهادر رابطه با هر مس
ما، و برای این  یهم کامالً طبیعی است، چرا که برای جامعه

ی پُرادعا، برخورداری فردی از چنین روشنفکرانِ کوتوله
 جایگاهِ رفیعی، به هیچ وجه قابلِ تحمل نیست!

 



 
قرار گرفتن شریعتی در چنین جایگاهِ واالیی، و پذیرفته  ●

ن ه ایبی آن الگوی اصلی در بینِ طرفداران، شدنِ او به مثابه
همواره  و برخوردار بوده،گسترده  ینگاه دلیل است که او از

بس  ایهاضمهو گشوده بود، فکریِ گوناگون  یهارو به افق
 سنگِ باارزشیهر و  رفت،یم یی کههر جاو به فراخ داشت، 
، و در بنای مکتبِ فکریِ کردهه لِخُرد و  یافت،را هم که می

 گرفت.به کار می چند بُعدیِ خویش
 
 یبایز یهارِ از گُلسرشا ،یزیباغِ بزرگِ بس آزانگ کی او ●
 دیرا، پد یگوناگونِ تفکرِ بشر یهااز باغستان شدهدهیچ

چشم و دلِ مبارزان و  شِیآورده، و با کمالِ اخالص، در پ
 یهاگُل یهمه ییکه گو یروشنفکرانِ مسئول نهاده است، باغ

 اند!کاشته شدهدر آن  ی جهانبایز
 
آن احساِس  با،یز یهاباغِ سرشارِ از گل نیحال، ا نهمی در و ●
کرده است، و به قوِل  جادیا یبودن را در ما طرفدارانِ و یغن

...چون که "کرده است که:  تیگمان را در ما تقو نیشاعر، ا
 نِیگمان، در ع نی! و ا"ماست... شِیصد آمد، نود هم پ

بس خطرناک  ق،یعم یاعتمادِ به نفس جادِیدلچسب بودن، و ا
، به "فالح" یخودِ او، به جا رِیتعببه  ،، و چه بسا ما رابوده

 بکشاند! "فاجعه"
 



 
 
 
 
 
 

 ۱۶پرسش  ��
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 کاوس کیانی
 

 !رخداد است کی ،انقالب
 

 روشنفکران و استراتژیِ مبارزاتیموضوع : 
 

 ی شریعتیدرباره

 
 ۱۳۹۶سال : 

 
 

 کانون آرمان شریعتی
 
 

 خانه



 
 ش :پرس 

 
 کیلزومِ  ، آیابودحاضر می در زمانِ  یعتیشردکتر اگر  ●

زد و را گوش ۵۷ انقالبِ از نوعِ یاسیس _ی انقالبِ اجتماع
 ؟کردمیرار صا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 پاسخ : 

 
با  ،را ۵۷ انقالبِشک بود، بیی امروز میعتیشراگر دکتر  ●

به  ،بود ی"زودرس قالبِنا" یک ۵۷انقالبِ  که نیتوجه به ا
انقالِب "ی ، چون پس از آغازِ مرحلهکردنمی ائیدت وجه چیه

 انقالبِ "ی توسطِ شریعتی، ما هنوز واردِ مرحله "یفکر
ی ، به معنای انتقالِ این انقالبِ فکری به جامعه"یاجتماع

و  ینهادساختارِ  چیهمذهبی و سنتی، نشده بودیم، و هنوز 
فته بود، و ما با یک حزبی و سندیکاییِ کارآمدی شکل نگر

 شدیم! "انقالبِ سیاسی"ی ، واردِ مرحله"پرشِ ناگهانی"
 
: یکی از که مطرح کردمبار  نیمن چنددر رابطه با انقالب،  ●

ی روشنفکریِ ما، آن است اشتباهاتِ بزرگِ فکری در جامعه
انقالب  ای میماست که انقالب بکن در اختیارِ میکنما فکر می که،
باور، باعثِ آشفتگیِ ذهنیِ بسیاری از ما در و این  !مینکن

 مشیِ مبارزاتی شده است.تعیینِ خطِ
 
ه ، و بستیناز سوی ما  "انتخاب"آری! برپاییِ انقالب، یک  ●

ه، ، بلک"کنیممی"تر، ما نیستیم که انقالب عبارتی دقیق
 ای ازی مجموعه! و در واقع، انقالب زاده"شودمی"انقالب 

داده، و هم  ستکه دست در د ،است یماعاجتخاصِ  طِیشرا
 کشاند.جامعه را به سوی انقالب می



 
ی مجموعه شرایط و است، و زاده "رخداد"پس، انقالب یک  ●

وجوِد  ،یبدِ اقتصاد تِیوضع ،یاسیانسدادِ سعواملی چون: 
اطرافیانِ قدرتِ  ی گسترده در میانِدزدفساد و اختالس و 

 عدمِ یِ مردم،اجتماعخالقی و ا ی وتیامن هایِی، نگرانحاکم
 رِ یتحق سیاسیِ حاکمان، و در نتیجه، احساسِ نوعی استقاللِ

یی و خودکامگیِ رهبران، و در راخودو  یکتاتوریدوجودِ  ،ملی
ی ههای فرهیختنتیجه، تحقیرِ سیاسیِ روشنفکران و شخصیت

جدیدِ سیاسی و  هایافق باز شدنِ فرهنگی و سیاسی،
دگی در ذهنِ مردم، و در مقابل، بسته فرهنگی و سبِک زن

ین گوییِ به ابودن و ناتوانیِ حاکمیت و قوانینِ موجود در پاسخ
 اندازهای جدید، و نیز بسیاری از عواملِ دیگر.چشم

 
، این شرایط کم و بیش وجود داشت، و به دلیِل ۵۷در سالِ  ●

 ، و ما جوانانِ خودآگاهِ حاضرِ"شد"وجودِ این شرایط، انقالب 
در کفِ خیابان نیز، تنها و تنها کارگزارانِ این تحولِ انقالبی، و 

ی این زایش بودیم. اما، زایشِ نوزادی "ماما"به عبارتی دیگر، 
الخلقه شش ماهه، و از بدِ روزگار، این نوزادِ زودرس، ناقص

 "سَرخور"ای به دنیا آمد. و شوربختانه، به قولِ معروف، بچه
ا به کامِ مرگ فرستاد، و یک ارتجاعِ بود، و خالقانِ خویش ر

ا ی ممانده، خشن، و جنایتکار را بر جامعهمذهبیِ به غایت پس
 حاکم ساخت، و زندگی چندین نسل را بر باد داد.

 



 
ساز شد، به قوِل آنچه که در دورانِ انقالب برای ما مساله ●

بود. و دلیلِ آن، شرایِط  "جامعهِ مدنی"ها، فقدانِ یک امروزی
، و در نتیجه، بروِز ۳۲ی سیاسی در پس از کودتای ستهب

ی چهل و پنجاه، و از انسدادِ سیاسیِ بسیار شدید در دو دهه
ی نفرهگیری یک سیستمِ تک حزبیِ تکآن بدتر، شکل

 خودکامه در اواخرِ عمرِ رژیمِ شاه.
 
آری! درست در همان زمانی که شرایطِ انقالبی فراهم  ●

ی اصلِی شدند، بدنهوان واردِ خیابان میشد، و نیروهای جمی
چون و جامعه هنوز ناخودآگاه و اسیرِ مذهبِ ارتجاعی بود. 

، که شریعتی بانیِ آن بود، به یک "انقالبِ فکری"هنوز آن 
تبدیل نشده، و تنها در سطحِ جوانانِ انقالبی  "انقالبِ اجتماعی"

 د.چار شنفوذ کرده بود، انقالبِ ما به چنین سرنوشتِ شومی د
 
ای روبرو هستیم که دکتر شریعتی، با جامعه ۵۶ما در سالِ  ●

رهبرِ فکریِ اکثریتِ آن جوانانِ انقالبیِ فعال، شهید یا مرحوم 
ین نششده است، و روشنفکران یا در زندان هستند یا گوشه

های انقالبی از هم پاشیده، و اعضای اند. تمامیِ سازمانشده
برند. و جامعه ز در زندان به سر میها هنوی آنماندهزنده

ها، نیز، به دلیلِ انسدادِ شدیدِ سیاسی، فاقدِ نهادها، سازمان
سندیکاها، و احزابِ سیاسیِ فعال، جهتِ هدایتِ جنبِش 

 گیری است.انقالبی و طوفانیِ در حالِ شکل



 
در آن زمان، تنها جریانی که از ضرباتِ مرگبارِ رژیمِ شاه در  ●

بود، و از امکاناتِ مالی و مکانی و انسانیِ باالیی نیز امان مانده 
ی پیشین، با برخوردار بود، روحانیت بود، که در دو دهه

اغماض و حمایتِ غیرمستقیمِ شاه، به دلیلِ ترسِ از رشِد 
کمونیسم در میانِ جوانان، با افزایشِ شگفتِ تکیه و مسجد، 

رو کرد، روبمیهای تبلیغیِ روحانیت عمل که به صورتِ تریبون
شده بود، و از نظرِ مالی هم، به دلیلِ سرریزِ درآمدهای نفتی 

 ی قابلِ توجهی برخوردار بود.به بازار، از سرمایه
 
ه کجنبشی  م،یشد یطوفان یِاسیجنبشِ س کیپس ما واردِ  ●

 فکریِ آن دوران انِیجر نیتریآن به دستِ ارتجاع یِرهبر
 کیبلکه  ،یعُرف یِو حزب یجمع یِرهبر کیافتاد. آن هم نه 

که نظامِ  ،یارتجاع یخودمحور و خودکامه یِفرد یِرهبر
ساِل  ۱۴۰۰در  نهیمد یماندهعقب یِبدو یجامعه اشآلدهیا
اکِت شر یکه، نقشِ روشنفکران در آن، نوع یبود. جنبش شیپ

 نافرجام بوده است! یانهیگراو کرنش یدیصرفاً تائ
 
ی، به هیچ وجه، نه در آن عتیشر پس طبیعی است که، دکتر ●

 بِ انقال نیمشوقِ چنتوانست تائیدگر و نمی زمان، و نه امروز،
ود ب یخواهانِ انقالب یعتیشر باشد. چرا که زودرس و ارتجاعی

 یِ زیر:اساس یمرحلهسه  متشکلِ از
 



 
ی عتیشر که خودِ ،"یفکر انقالبِ"ی مرحله ی اول،مرحله ⬥

 یاتا اندازهو  آن بود،نجام و در حالِ اآغازگر و ایدئولوگِ آن، 
 .بود پیش رفتههم 

 
به معنای انتقاِل  ،"یاجتماع انقالبِ"ی ی دوم، مرحلهمرحله ⬥

ی گیریِ یک جامعهها، و شکلآن انقالبِ فکری به ضمیرِ توده
که ما خودآگاهِ متشکلِ در نهادها، احزاب، سندیکاها، و...، 

 اصالً واردِ آن مرحله نشدیم!
 

، به معنای تغییِر "یاسیانقالبِ س"ی ی سوم، مرحلهمرحله ⬥
که ما متاسفانه، بسیار زودهنگام، و بدوِن  حاکمیتِ سیاسی،
ی آخر، ، به مرحله"انقالبِ اجتماعی"ی حیاتیِ طی کردنِ مرحله

 ، پریدیم، و بدفرجام شدیم."انقالبِ سیاسی"ی یعنی مرحله
 
 همان طی نکردنِ به علتِانه با پیروزیِ انقالب، ما متاسف ●

و پیروزیِ زودرسِ انقالِب ، یانقالبِ اجتماع ی حیاتیِمرحله
و  ی سیاسیسیاسی، و حضورِ میلیونیِ مردمی ناآگاه در صحنه

های نمایشی، و سرکوبِ مبارزانِ آگاه، و نیز در انتخابات
اع ارتج برابرِ آن طوفانِ وحشیِکه بتوانند در  یینهادها فقدانِ

جای  به به تعبیرِ زیبا و بس دردناکِ شریعتی، ومت کنند،مقا
 رسیدیم! "فاجعه"، به "فالح"رسیدنِ به 

 



 
با فرارسیدنِ بهارِ آزادی، و آزادیِ روشنفکران و مبارزان  ●

ی ی روشنفکران در جامعه، پروژهاز زندان، و حضورِ فعاالنه
، به معنای "انقالبِ اجتماعی"ی سازیِ مرحلهپیاده

ی مردم، کلید خورد، و "بخشیسازمان"و  "بخشیدآگاهیخو"
 به سرعت رشد کرد، و باعثِ وحشتِ ارتجاعِ حاکم شد.

 
 با برکناریِ دولتِ بازرگان، و حاکمیتِ ارتجاع، حزبِ جمهوریِ ●

اسالمی، به عنوانِ نماینده و نمادِ ارتجاعِ حاکمِ بر انقالب، کامالً 
 دبتوانن مردمی و انقالبینیروهای  اگر :ش جمع بود کهاواسح

درست کنند،  حزبدرست کنند، سازمان کنند،  ینهادساز
خواهند شد، و آنگاه  "متشکل"و  "خودآگاه"ها به سرعت توده
ی عمیق شکل خواهد گرفت، و در آن "انقالبِ اجتماعی"یک 

برای مذهبِ ارتجاعی و حاکمیتِ روحانیت  ییجاصورت دیگر 
 یِتمام یِسرکوبدر  را، تنها راه ،نیبنابرا نخواهند ماند، و

 های مستقل یافت.ها، احزاب، و رسانه، سازماننهادها
 
اِی ها وقفه در آن استراتژیِ سه مرحلهامروز، پس از سال ●
 مشخص ،"یاسیانقالبِ س ،یاجتماع انقالبِ ،یانقالبِ فکر"

ی االن در مرحله ، ومیرا انجام داد یفکر ما انقالبِاست که، 
این در  . حال سوال این است که،میهست یاجتماع انقالبِ
رسالتِ ما مبارزان و روشنفکراِن  ،"یاجتماع انقالبِ"ی مرحله

 مسئول چیست؟ 



 
 اکنون، رسالتِ ما روشنفکرانِ مسئول، روشن است: ●
 

ی مردم در اَشکالِ گوناگون ی توده"بخشیخودآگاهی"اول،  ⬥
جنسیتی، خودآگاهِی با دادنِ خودآگاهیِ انسانی، خودآگاهیِ 

 طبقاتی، خودآگاهیِ ملی، و...
 

ی مردم با دعوتِ از اقشارِ مختلِف "بخشیسازمان"دوم،  ⬥
تر ، و به تعبیرِ دقیق"یابیسازمان"جامعه در راستای 

 ،کاهایسند، از طریقِ ایجادِ نهادها، احزاب، "دهیخودسازمان"
 ی سراسری.هاهیو اتحاد

 
م با تکیه بر پلورالیسم ی مرد"بخشیآزادی"سوم،  ⬥

)تکثرگرایی( و دامن زدنِ به گفتگوی عمومی جهتِ اتحادِ ملی 
 ی.ورشِیپ "انقالبِ سیاسیِ "و ایجادِ آلترناتیوی برای هدایتِ 

 
در این رابطه، چنان که پیش از این نیز بارها گفتم: انقالب  ●

. و ما ستین "قابلِ کنترل" یلیخاست، و  "رخداد"یک 
نگرانیم، باید دریابیم  "انقالبِ زودرس"که از روشنفکرانی 

 "رخ دادنِ "دانیم، باید پیش از که، هر کاری را که اصولی می
 یانقالب انجام دهیم، چون در غیرِ این صورت، با آغازِ پروسه

آید، و انقالب انقالب، دیگر کارِ چندانی از دستِ ما برنمی
 ت!براساسِ منطقِ درونیِ خویش به پیش خواهد رف



 
ی متوسط، و اگر مردم را به سه بخشِ روشنفکران، طبقه ●

ی محروم، تقسیم کنیم، معموالً مطالباتِ روشنفکران توده
، و "اقتصادی _سیاسی "ی متوسط ، مطالباتِ طبقه"سیاسی"

 است. "اقتصادی"ی محروم مطالباتِ توده
 
زد کنیم که: ما باید این حقیقت را بارها به خودمان گوش ●

از آن روزی که طبقاتِ محروم، و به ویژه  ی،انقالبهر  در
میلیون نفر  ۱۵نشین، که االن حدودِ فرزندانِ اقشارِ حاشیه

هستند، واردِ جریانِ انقالب شوند، دیگر روندِ انقالب به هیچ 
وجه توسطِ حاکمیت و نیز جریاناتِ سیاسیِ اپوزیسیون قابِل 

سرنگونی خواهد شد،  کنترل نخواهد بود، و جبراً واردِ فازِ
 حال، چه موفق شود، و چه سرکوب گردد.

 
 "کنترل"روندِ انقالب را  میکه ما بتوان ستین چنین پس ●
هم اگر و از زودرس بودنِ آن جلوگیری کنیم. و  ،ردهک

 نیاز همکنیم، باید  "هدایت"این روند را تا حدی  میبخواه
ر و شهی محرومِ پائینتوده که نیقبل از اامروز، و 

 شورای"ایجادِ یک با  نشینان به انقالب بپیوندند،حاشیه
 یهمهرهبریِ  ،"یحتسب نخِ" ی یکبه مثابه ،"هماهنگیِ قیام

زنیم. شورایی که  وندیهم په را ب یاجتماع اعتراضاتِاین 
هدایتِ جنبشِ مردمی را تا پیرویِ نهایی بر عهده داشته، و 

 طلب گردد.قدرت سواریِ جریاناتِ پوپولیستیِمانعِ موج



 
، به عنواِن "شورای هماهنگیِ قیام"ی این برنامه ●
 ودتنظیم ش یطور حکومتِ ضدِ مردمیِ کنونی، باید "آلترناتیوِ"

 ای. برنامهدهدپوشش را  مطالباتِ اکثریتِ اقشارِ جامعه ،که
حل برای قابلِ قبول، راهِ "حداقل حقوقِ"تعیینِ یک  شاملِ:

ذیرِش پ ض،یتبع یِ هرگونهنفادِ برابری با ایج، یکاربیی لهامس
و توجهِ ویژه به  ،های فردی و اجتماعی و سیاسییآزاد صریحِ
 های ملی و مذهبی.و حقوقِ اقلیت کارگران، حقوقِ ،زنان حقوقِ

 
 انآن مطالباتِاحساس کنند که  ای که اکثریتِ مردمبرنامه ●

 طبقاتِ اتِتنها مطالب که نینه ا خواهد شد،برآورده  یتا حد
در نظر گیرد. وگرنه، برخی از اقشار جامعه به جنبش  ی راخاص

نپیوسته، و جنبش در غیبتِ آنان شکست خواهد خورد، و 
ی اصالح، مطالباتِ بر روی هم "استراتژی"آنگاه، با شکستِ 

 خواهد داد! "رخ"تلنبار، شرایطِ انقالبی فراهم، و انقالب 
 
، یک "انقالب_اصالح "ی گانهی دوو کالمِ آخر آن که، ایده ●

خطای فاحشِ فکری در علومِ سیاسی است. چرا که، در امِر 
است، حال آن که،  "استراتژی"ی سیاسی، اصالح یک مبارزه

است، و نه یک استراتژی! و انقالب  "رخدادِ "انقالب، یک 
بست رسیدنِ استراتژیِ اصالح در مبارزه با ی به بنزاده

های اصالحِ فرهنگی و اجتماعی و راهی رژیمی است که، همه
 گران، بسته است.سیاسی را، بر روی اصالح
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 کاوس کیانی
 

 آلی کوچکِ ایدهیک جامعه
 

 و تخیلی بررسیِ یک طرحِ رویاییموضوع : 
 

 ی شریعتیدرباره

 
 ۱۳۹۶سال : 

 
 

 کانون آرمان شریعتی
 
 

 خانه



 
 پرسش : 

 
دِ روم یِآرمان طِیشرا ای بااکنون، جامعه، هممیتوانچگونه می ●

 صورتِ ه ب، "یاسیس قدرتِ" کسبِ بدونِ ،را یعتیشر نظرِ
 ؟کنیم جادیا ، و در مکانی خاص،کوچک یانطفه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 پاسخ : 

 
معتقدم  چون .باور ندارمی شما این ایدهبه  یلیمن خ! خب ●

تا حدِ زیادی رویایی از جامعه،  یهای جداکُمون نیساختنِ ا ،که
هکتار  برویم و چندما  دیفرض کناست. به این صورت که، 

که  یافراد گروهی ازبا  ،در آن منطقه ، ومیبخردر جایی  نیزم
و شروع ، بسازیم آلی کوچکِ ایدهجامعه یک ،میهمفکر هست

 چکِ کو کشورِ کی ،ماتی، و در حقیقتی و خددیتول کارِکنیم به 
 !میخودمان بساز یبرا آرمانی

 
که پیش از این در برخی از  این نوع نگاه، !من به نظرِ ●

دهیاسخت نگاهِ  کجریاناتِ آنارشیستی نیز مطرح شده بود، ی
ی، و به ویژه های امروزملت_در دولت ی است، چرا که،ستیآل

 نیی ارد، اصالً اجازهسرکوبگر دا یدولت هایی کهحکومت در
 به معنای چون این امر، .نخواهند داد ماها را به ینوع الگوساز

 است. اکمح طبقاتِ یِنفو  ت،یحاکم یِدولت، نف یِنف
 
پس شما از سویی قادر نیستید که از زیرِ چترِ یک  ●

ی مستقل ایجاد ملتِ خاصی خارج شوید، و یک جامعه_دولت
ملت نیز، که دارای _دولتآن ونِ دردر کنید، و از سوی دیگر، 

داری است، یک قانونِ اساسیِ خاصی مبتنیِ بر نظامِ سرمایه
 نظامِ دموکراتیکِ سوسیالیستیِ اومانیستی برپا کنید!



 
 ،است شما حاکم بر هِ آن کشوردادگا و قانوندر آن شرایط،  ●

ِی ونیزیتلو ییک شبکه دیبخواهمثالً شما  و در نتیجه، اگر
آن دولت بر تلویزیونِ شما حاکم است.  قانونِ ،دیبزن خصوصی

را در آن  "مالکیتِ اجتماعی"قانونِ  دیتوانشما نمینیز  و
یک  در درونِ یزیچ نیچن کی ی کوچک حاکم کنید!جامعه
که اصاًل  یاسالم یدر جمهور .ستاممکن غیرِ ملت_دولت

 است. تربه شوخی شبیهکه  ،دیش را نکناصحبت
 
با  یشهر یمبخواههم اگر  یغربورهای کشدر ما حتی  ●
 شهرِ  کیعنی ی، مان ایجاد کنیمخود خاصِ یارهایمع

 هایرغم آن که، از نظرِ آزادییم، علیجاد کنیا یستیالیسوس
فردی و اجتماعی مشکلی وجود ندارد و تا حدِ زیادی قابِل 

هم برای ایجادِ آن شهر موجود است،  هیسرماتحقق است، و 
مطمئن کی و زیربنایی هم وجود دارد، باز هم تکنی امکاناتِ و

ه ب ی،الگوساز شکل نیچون ا نداریم. یاجازه نیکه چن دیباش
و  ،ی استدارهیسرمانظامِ  یِنفحرکتی در راستای  نوعی،

 نخواهند داد. ی چنین کاری رازهاجا مابه طبیعی است که 
 
 ملتِ کوچک، با یک_در حقیقت، ما تنها با تشکیل یک دولت ●

قانونِ اساسی، و برخورداریِ از حقِ حاکمیتِ ملی، و پذیرِش 
ی کوچِک آن از سوی سازمانِ ملل است که قادریم چنین جامعه

 آلی را بنا کنیم!ایده



 
 د،یدار شوکوچک بچه یجامعه نیکه شما در ا دیفرض کن ●
اج ازدو دیبخواه ای. دیریاو شناسنامه بگ یبرا دیبا عتاًیطب
وِن قانشروطِ تحتِ  دیبرو دیباهم باز  د،یریبگطالق  ای د،یکن

 د،یو اگر ثبت نکن د،یآنان و قرارداد را در دفاترِ آنان ثبت کن
 چون شما فاقدِ د،یبه قانون و دادگاهِ آنان پاسخگو باش دیبا
ضمن آن که، قادر هم  د،یمستقل هست یِحقوق ستمِیس کی
 یراو ب د،یآنان خارج شو یِحقوق ستمِیکه از س دیستین

 !دیبساز ییجدا یِقانونِ مدن کیخودتان 
 
ارزِش  یلیخ دهیا نیکه، در جهانِ امروز، ا کنمیمن فکر نم ●

ه ن ست،یکه خودِ طرح خوب ن نیبحث کردن داشته باشد. نه ا
کامالً  یدهیا کیکه،  لِیدل نیبلکه به ا ست،یما ن یکه آرزو نیا

 کی: ازمندِیشما، ن یدهیا نیاست. چون ا رِممکنیو غ یذهن
، تا است یبر آن، و استقاللِ مل تِیمستقل، حقِ حاکم نِیسرزم

 داشت! یخاص یِو قانونِ مدن یبعد بتوان قانونِ اساس
 
شده توسطِ آن جهانِ اشغال نیکه امروز، در ا ییآرزو ●
 !ستین شیب ییای، رو"ریشومِ زر و زور و تزو ثِیتثل"
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 کاوس کیانی
 

 حزبِ برنامه _حزبِ ایدئولوژیک 

 
 حزب، در نگاهِ شریعتیموضوع : 

 
 ی شریعتیدرباره

 
 ۱۳۹۶سال : 

 
 

 کانون آرمان شریعتی
 
 

 خانه



 
 پرسش : 

 
 یو به چه نوع حزب ست،یدر رابطه با حزب چ یعتینظرِ شر ●

اعتقاد داشت، و  "کیولوژئدیا حزبِ"فقط به  ایباور داشت؟ آ
 نداشت؟ یاعتقاد "حزبِ برنامه"به 

 
با  یافراد توانینم ،یعتیشر یشهیاند یدر حوزه ایآ ●
جمع دوِر هم  برنامه حزبِ کیدر  ،و مذاهبِ مختلف هاشیراگ

یِ خاصی، و تنها دئولوژیا انسان، بدونِ ییِرها یبرا ، وشوند
 شیو به پ ه،انجام داد یحرکت براساسِ اهداف و آرمانی عام،

 ؟بروند
 
و  یرِمذهبیبه حکومتِ غ یعتیکه، شر دانمیرا م نین ام ●

 "یفلسف"هر چند که از نظرِ  قت،یسکوالر باور داشت، و در حق
والر سک "یحکومت"سکوالر نبود، اما از نظرِ  "یاسیس"و از نظرِ 

 حزبِ " کیبا  توانیم ایبدانم که: آ قاًیدق خواهمیبود. حال م
 یشهیبرنامه در اند حزبِ که  نیا ایرفت، و  شیبه پ "برنامه

 دیحزب حتماً با ینداشته، و از نظرِ و ییجا یعتیشر یِاسیس
 باشد؟ کیدئولوژیا

 
 
 



 
 پاسخ : 

 
 هایپرسش و پاسخمفصل در  کنم که به طورِمن فکر می ●

حضورِ در یک  به ضرورتِهم  ی،عتیشر :دادم که حیتوض قبلی
، ودب معتقد )یک سازمان برای کارِ فکری( "کیئولوژدیحزبِ ا"

)یک سازمان  "برنامه حزبِ"ضرورتِ حضورِ در یک هم به و 
 ی اجتماعی(:برای مبارزه

 
، از نظرِ شریعتی، یک حزبِ فکری و کیدئولوژیحزبِ ا ⬥

روشنفکرانِ ایدئولوگی چون شریعتی،  با حضورِ مکتبی
مکتبِ نِ اطرفدارو  روشنفکرانِ شارحِ آن مکتب، و رهروان

اصالِح "ی پروژه که قرار بود ،ی استعتیشربخشِ رهایی
 میانِبه پیاده نموده، و آن را را ( سمیپروتستانت) "مذهبی

 را تحقق ببخشد. "انقالبِ اجتماعی"، و یک مردم ببرد
 

 مبارزاتیِ  _حزبِ برنامه، از نظرِ شریعتی، یک حزبِ سیاسی  ⬥
، با حضورِ روشنفکرانِ مبارز، فراایدئولوژیکِ مردمی است

رهبران و مبارزانِ میدانیِ برخاسته از متنِ مردم، و 
شهروندانِ عادیِ جامعه، و چه بسا بدونِ حضورِ آن 

های روشنفکرانِ ایدئولوگِ برجسته، و با هدفِ تحققِ آرمان
، و نیز پیگیریِ مطالباتِ انسانی "آزادی، برابری، عرفان"بشریِ 

 ی مردم.رهو اجتماعیِ روزم



 
هر مکتبِ فکری، و نیز هر فردی که طرفدارِ یک مکتبِ  ●

فکری است، نیازمندِ آن است که، به صورتی گسترده، دائمی، 
 تر کرده، رشد داده، وهای خویش را عمیق"باور"و همیشگی، 

های فکریِ دوران ، علم، و چارچوبزمان براساسِآن را 
ی، حیات رسالتِمِ کاملِ این و انجاکند،  روزرسانی)پارادایم( به

 پذیر است.تحقق کیدئولوژیحزبِ ا ککادرِ ی تنها در
 
 حزبِ  یکی ،میحزب دارنوع  دوپس، در مکتبِ شریعتی، ما  ●
و دیگری حزبِ برنامه. امروز، در شرایطِ بحرانِی  ک،یدئولوژیا

برنامه  بِزو ح ،"فعالکم" دیبای ما، حزبِ ایدئولوژیک جامعه
. اما پس از رسیدنِ جامعه به شرایِط باشد "عالفبیش" دیبا

و  ،ی، برابرآزادی"به و دستیابیِ نسبیِ ما  سیاسیِ عادی،
به این معنا که، فعالیتِ برعکس خواهد شد،  وضع ،"عرفان

 حزبِ "فعالیتِ و  ،ترکم اجتماعیِ ما_ی سیاسی"حزبِ برنامه"
 .خواهد شد تریشما بفرهنگیِ _یفکر "کِیدئولوژیا

 
 و عرفان ،ی، برابرآزادیبه در آن روز که ما و جامعه  ●

، دهش ترکم مایِ اجتماعسیاسی و  یرهایدرگ شکبی م،یدیرس
خواهد  تریشب ی، و کویریعرفان ،یهای انسانبحثو نیازِ ما به 

رح مطتر تر و بیشبیش یهنرفکری و فرهنگی و مسائل  شد.
 کیدئولوژیا حزبِ شرایط، فعالیتِ ما درآن در  عتاًیطب و ،شده

 .در اولویتِ اول قرار خواهد گرفت



 
در هر صورت، این دو حزب، یعنی حزبِ ایدئولوژیک  پس، ●

و توامان و همیشه، حضور  زمانهم ،دیباهر دو  و حزبِ برنامه،
هر چند که، در شرایطِ گوناگون، باشند، داشته، و فعال 

 و این تر است.تر، و فعالیتِ دیگری کمفعالیتِ یکی بیش
نوسانِ در فعالیتِ این دو حزب، وابسته به شرایطِ سیاسیِ آن 

 جامعه است.
 
ما باید آگاه باشیم که، یک شهروندِ عادی ممکن است تنها  ●

روشنفکران، ما در یکی از این دو حزب فعال باشد، اما 
ی در عرصه. با حزبِ ایدئولوژیک میباش یدو حزبباید  شهیهم

ی هم در عرصه برنامه حزبِو با ، میکار کن ی و فرهنگیفکر
 ،حزب نیازمندیمهر دو ی فعال باشیم. ما به اجتماعسیاسی و 

باید در هر دو حزب حضور داشته باشیم. هر هم  شهیهمو 
تر به حزبِ ایدئولوژیک تکیه چند که، در زمانی خاص بیش

 تر به حزبِ برنامه.بیش ی دیگرزماندر  کنیم، ومی
 
 تضادِ و هیچ ، برای ما مطرح استزب هر دو نوع ح پس ●

امروز اگر  حزب وجود ندارد. حال این دو نِیب عملکردی هم
تنها به یکی از این دو حزب باور داریم، اِشکال  یک از ماهر 

، و باید با تالشِ بسیار، این موضوع را جا ماست از بینشِ
ی، از اشهیبا هر اند فردی وهر از نظرِ اصولی،  بیاندازیم که،

 .باشد یدو حزب دیبا نظرِ حربی،



 
تمامِی در  هر روشنفکرِ مسئولی، ،ژهیوه بو  ،فردیر آری! ه ●

حضور داشته باشد، در هر دو حزب  طولِ زندگیِ خویش، باید
، حال در هر برنامه هم در حزبِ و ،کیدئولوژیا حزبِدر هم 

سطحی از فعالیت که در توانِ اوست. چرا که، هم نیازمندِ 
ی و فرهنگیِ خویش و دیگران است، و هم موظفِ رشدِ فکر

نِ تعییدر ایفای نقشِ خویش  و ،یاجتماع تحوالتِ به حضورِ در
 ی بشری.خود، جامعه، و جامعه سرنوشتِ

 
گیرِی ، در شکل"انسان"آن زمانی که تو، به عنوانِ یک  ●

اند که ی بشری هیچ نقشی نداری، و این دیگراناندیشه
زند )بخشِ خودسازی(، و آن زمان که، به ساباورهای ترا می

ی خویش، و نیز عضوی عنوانِ یک بشر و یک شهروندِ جامعه
ی جامعهخود و جامعه و  سرنوشتِ تعیینِ دری جهانی، از جامعه

 و سندینومی نوقان ترایب گرانید و نداری، ینقش بشری
چطور دیگر  سازی(،کنند )بخشِ جامعهتعیینِ تکلیف می

 ندیشدن و رس خداگونهو  یِ انسانیاز رشد و تعال یتوانمی
 سخن بگویی؟! رواناین های رهایی وقله به
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 کاوس کیانی
 

 بینیِ توحیدیجهان
 

 موضوع : نقشِ توحید در آرمانِ بشری
 

 ی شریعتیدرباره

 
 ۱۳۹۶سال : 

 
 

 کانون آرمان شریعتی
 
 

 خانه



 
 پرسش : 

 
 ما ،که نیو ا ،دیده حیتوض یدیتوح یِنیبجهان یلطفاً درباره ●

طلبی، و ی، برابریخواهیآزاد د،یتوحمفهومِ چطور از 
 ؟کشیمبیرون می گرایی راعرفان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 پاسخ : 

 
ان هج نیا ،که میباور هست نیبر ا ی،دیتوح یِنیبدر جهانما  ●

جهان  نیدر ا میعتقدم که یوقت عتاًی، و طباست شعور یدارا
است،  یهدفاین جهان دارای  دیتردیبپس  ،سته یشعور

 .رودیم یبه سمت ، و دارداست یجهت یدارا
 
 یِ نیبانجه یخالقانِ ایده عنوانِه ب ،آورانامیپدر واقع،  ●

 ررا د شهیاند نیکه ا یکسانهمان  یعنی ،خیدر تار یدیتوح
 از با الهامِ ایخودشان ساختند،  ایساختند، حال  خیطولِ تار
در که داشتند،  اییی وجودتجربه از طریقِ ،خداوند

را مطرح  شهیاند نیا دند،یبه آن رس شان سر زده ودرونِ
 :کردند که

 
هدفپس شعور است،  دارای جهان، از آنجا که جهانی نیا ●

ه ک نیز، انسان ست، وو به سوی کمالی در حرکت ا ،بوده مند
 حتی وآن است، لِ سرسبدِ و گُ ی،هست نیهای ادهیاز پد یکی

گری، ی خودآگاهی، انتخاببه علتِ برخورداریِ از سه خصیصه
، ها نیز استاز دیگر پدیده یای جدابافتهتافته و آفرینندگی،

از نظِر  نهاییِ انسان، هدفِ آنو  مند باشد،طبیعتاً باید هدف
 است. اگونه شدنخدآنان، 

 



 
بینیِ توحیدی، ما بر این باوریم که: خدای این در جهان ●

 ،یمهربان نظیرِ ییهاارزشای از جهان، مظهرِ مجموعه
 ا،صفصمیمیت، صداقت، صراحت،  ،زیبایی ،بخشندگی، عزت

 نیما ا آن است که، یو خداگونه شدن به معناو... است، 
 دهیم.تحقق را در خودمان  ییخدا_یهای انسانارزش

 
و خاستگاِه  م،ییی ما از خدا، همهبینیِ توحیدیدر جهان ●

به این معنا  راجعون هِیلنا اِله و اِنالِاِی ی ما اوست. آیههمه
 دهیما دم یهدر هم بینی، روحِ واحدیاز نظرِ این جهان است.
از  یِ موجودات،خیتکاملِ تار رِیدر س، ی ماهمهو ، است شده

و جبرًا،  م،یدیرس "تیبشر"ی مرحلهبه  "تینوایح"ی مرحله
 رِ یو در مس )اِنا لِله(! مایهبشر شدهیچ اختیار و انتخابی، بی

توانیم، آگاهانه و مختارانه، با تحقِق ی میخیتکاملِ تاراین 
بودن به  "بشر"خدایی در خویش، از _های انسانیارزش

ی ادهبودن فرارَویم، و آنگاه، روز به روز، در ج "انسان"
 (.راجعون هِیلنا اِو اِانتهای خداگونگی، به پیش رویم )بی
 
بر این باوریم که، در جهانی که ما  ی،دیتوح دگاهِیدر دما  ●

، "تاریخ" در حاکمِ زِیآمضیتبع نظامِبرخالفِ آن شناسیم، می
توحیدی و بدوِن  نظامی ،"انسان" در درونِ، و "جامعه"در 

 کیدر و  ها، در نظمی جبری،هپدیدهمه و  ،حاکم است تضاد
 اند.در حرکت مند،کُلِ هدف



 
قدرتِ انتخاب و  داشتنِ لِیبه دل ،هاانسان در این جهان، ما ●

جامعه و در نتیجه،  ،ایمنگرفته یواحد را پ آن هدفِ  ار،یاخت
کی و پا نِیبپایان، یک درگیریِ مستمر و بی ودچارِ تضاد شده، 

را اهو ،معروف و به قولِ ،ار استبرقر ی و زشتیکین و ،یدیپل
 و درگیریِ جنگ در حالِمدام  ، بر سرِ این تضادها،و اهرمن

 نیدر درونِ ا بشریت، . و روشن است که،باهم هستند
 قادر به خداگونه شدن نیست! گر،ی ویرانتضادها

 
 نیا ،ست کها نیا در زندگی هارسالتِ انسانپس  ●

ه ک وانِ بخشی از هستی،زمین، به عنآمده در  دیپد یتضادها
پدید آمده است  در طولِ تاریخ هاانسانخودِ اثرِ انتخابِ  بر
، و آن را از حالتِ تضاد و تبعیض )شرک(، به حل کنند را،

 وضعیتِ یگانگی و برابری )توحید(، بازگردانند.
 
 ،لکام به طورِ ، تمامیِ این تضادها،کهبه این معنا نه  هر چند، ●

 چیهو شود،  ییهورااَ یزهمه چو صفر برسد، ، به ودبر نیاز ب
 آن سرِ وجهِ غالبِبر بحث  بلکه، !دنامنبر جای  یاهرمن چیزِ

 کین یکارها ،آن جامعهرفتارِ مردمِ غالبِ  وجهِو این که، است، 
 شهیهم ،آدمی ارِیانتخاب و اخت به قدرتِ چون، با توجه شود.
در حدِ ده اما  داشت، هدخوا ی در جامعه وجودو پلشت یزشت

 کی در مسیرِ خلقِ  آدمی، و اکثرِ توانِدرصد،  ستیدرصد، ب
 به کار خواهد رفت. آل،ایدهی جامعه



 
 یههمعاملِ آنچه که یابیم که، اگر به تاریخ بنگریم، درمی ●

 ،بوده است "تیمالک"شده،  و جامعه و انسان خیدر تار دهاتضا
 و ،گرفتل طبقات شک ،آمدوجود ه ب تیکه مالک یزمان چون،

 یدهزا هااختالف نیا یهمهو در واقع، ، پدید آمددارا و ندار 
 و آنگاه، با پیداییِ ، مالکیت، و نظامِ طبقاتیِ برآمده از آن است

ا مو حاکمیتِ آن بر جامعه، طبیعتاً، اکثرِ  چنین نظامِ طبقاتی،
یگر گری، دآفرین و سرکوبگرفتارانِ در چنین ساختارِ تبعیض

 رشد و تعالی و خداگونه شدن نیستیم!قادر به 
 
های این در کنارِ دیگر پدیدهاگر قرار است که ما هم پس  ●

ای از این هستِی هستی، مسئولیتِ خویش را به عنوانِ پدیده
شگفت بپذیریم، و هدفِ تکاملیِ خویش را در پیش گیریم، و 

 مهه نیا سیستمی با ، در درونِبه اوجِ تعالیِ انسانی برسیم
بتدا و ا ست،ین یشدنممکن و  کُش،های انسانتضادعیض و تب

 ی این همه تضاد برهانیم.باید خود را از چنبره
 
ی موجود، و ایجاِد تضادها تبعیض و نیا بردنِ نیاز ب یو برا ●

ای برابرانه، به عنوانِ بستری برای رشد و شدنِ انسان، جامعه
تضادها، یعنی راهی جز حذفِ عاملِ به وجود آمدن تمامیِ این 

شک راهی است یِ استثماری، نداریم، که بیخصوص تِیمالک
 ی تاریخیِ سخت دشوار و پیچیده، و تنها و تنها در یک پروسه

 پذیر است!تدریجی و طوالنی امکان



 
، طلبگرای برابریدر سه قرنِ گذشته، روشنفکرانِ انسان ●

اند یافتهجانبه، دربا مطالعاتِ تاریخیِ دقیق و گسترده و همه
آمیزِ حاکمِ بر جامعه، که، ما امروز،، برای گذارِ از نظامِ تبعیض

، "آزادی و برابری و معنویت"ای مبتنیِ بر و ساختنِ جامعه
که  یامنظ م،یهست یِ برابرانهاقتصاد نظامِ کی برپاییِ ازمندِین
. و نامِ این نظامِ اقتصادِی بردارداز میان تضادها را  نیا

 است. "سمیالیسوس"نسانی، ی ابرابرانه
 
 "اجتماعی کردن"، در معنای عامِ آن، به معنای سمیالیسوس ●

و  "ثروت"و  "قدرت"است، و به ویژه، اجتماعی کردنِ 
، و در معنای خاصِ آن، به معنای اجتماعی کردنِ "معرفت"

 هایترین بخشِ آن، ایجادِ تعاونیاقتصادِ کشور است. و مهم
ماتی، به عنوانِ بخشِ اصلیِ اقتصاد، و تولیدی و توزیعی و خد

ی جایگزینِ بخشِ "بخشِ ملی"در کنارِ دو بخشِ دیگر، یعنی 
 تر شود.، که باید کوچک و کوچک"بخشِ خصوصی"دولتی، و 

 
استراتژیِ سیستمِ اقتصادیِ سوسیالیستی، در بخِش  ●

مالکیت نیز، که از اهمیتی حیاتی برخوردار است، عبارت است 
ِس ، براسا"مالکیتِ دولتی"به جای  "مالکیتِ ملی" از: برپاییِ

مالکیتِ "یک سیستمِ مدیریتِ ملی. گسترش و حمایتِ از 
مالکیِت ". و پذیرشِ "مالکیتِ خصوصی"به جای  "اجتماعی
 جهتِ حفظِ دستاوردهای فردیِ انسان. "شخصی



 
انسان  یبرا یدیتوح یِنیبکه در جهان یبا توجه به هدف ،ما ●

وجه و با ت عبارت است از رشد و تعالی و خداگونگی،ه ک قائلیم،
به این اصل که، این رشد نسبتِ مستقیمی دارد با میزانِ 

رسیم رفاه و فراغت و قدرتِ انتخابِ انسان، به این نقطه می
 یبستر"به  ازینها برای دستیابیِ به این رشد، که: انسان
ی فارغِ از نهی برابراکه تنها در یک جامعه دارند، "برای رشد

ه بینیِ توحیدی، ما بتبعیض شدنی است. پس، با باورِ به جهان
 رسیم.جهتِ نفیِ تبعیض می "برابری"ضرورتِ وجودِ 

 
ه برای جامعقدرتمندان هستند که این  ،کهبینیم آنگاه می ●

 و برسیم، برابریبه که ما قرار است  و اگر ،رندیگیم میتصم
ببریم، شرطِ اولِ آن، برخوردارِی های موجود را از بین تبعیض

 یبراو  ،است، تا بتوانیم انتخاب کنیم "انتخاب"از قدرتِ 
ه ک تصمیم بگیریم و م،یزیبرنامه بر وخودمان طرح  یهندیآ
ِن چنیداشتنِ  یبرا، عتاًیطبو  .میشوچه کنیم و چه  میخواهیم

ی ی، هم به آزادیِ فردی و اجتماعی در جامعهانتخاب قدرتِ
، و هم به دموکراسی در سطحِ سیاسی نیازمندیم. تا مدنی

ا ر ایهر ایدهبتوانند و  انتخاب داشته باشند، ها حقِانسان
اِس براسو خلق کنند، و جامعه  سندیبنوبخوانند و بگویند و 

، و در راستای منافِع مردمآگاهانه و انتخابیِ خودِ  دگاهِید
جبراً به ضرورتِ  ود. پس مابر شیپ اکثریتِ افرادِ جامعه، به

 .میرسیموجودِ آزادی و دموکراسی 



 
بینیِ توحیدی، به ضرورِت اکنون ما باورمندانِ به جهان ●

گیریِ آن بسترِ رشِد حیاتیِ وجودِ آزادی و برابری، جهتِ شکل
ایم، اما آنچه که در این میان مبهم مانده انسانی، پی برده

 است، پاسخِ به این سوالِ بنیادی است که:
 
اساساً معنای خودِ زندگی چیست؟ جایگاهِ راستینِ ما در این  ●

پرستیم، و در ها را میهایی که آنهستی کجاست؟ این ارزش
اند؟ این هستی به ها در خویشیم، از کجا سر زدهپیِ تحققِ آن

ی آزاد و برابر چه را کدام سو روان است؟ ما در این جامعه
 ا مهاجرِ کدامینِ راهیم؟طلبیم؟ و مجویم و چه را میمی

 
ما روشنفکران، سیرِ عرفانیِ خویش را، در همان ابتدای  ●

کنیم، اما اکثرِ افرادِ جامعه، تنها با زندگی در حرکت، آغاز می
کنند )هرمِ مَزلُو(. و ای آزاد و برابر این راه را آغاز میجامعه

می قو ی ونژاددر واقع، پس از تحققِ عینیِ برابریِ جنسیتی و 
ی برابری در وجوِدشان مذهبی و مرامی است که اندیشه و

رسند که، تنها مالِک ای میشود، و به آن نقطهنهادینه می
های برتریِ افراد را، میزانِ سرسپردگیِ آنان به ارزش

ار ی اساسی و بسیخدایی بدانند. پس باید این نکته_انسانی
الی و رهایی حساس را درک کنیم که: سیرِ رشد و تکامل و تع

، و در "عرفان، برابری، آزادی"در روشنفکران، به ترتیبِ 
 است. "آزادی، برابری، عرفان"مردمِ عادی، عموماً به ترتیبِ 



 ،که میهست یاجامعه ازِمندِین ،خداگونه شدن یبراپس، ما  ●
در  :نباشد ضیتبع ،شایی اساسحداقل در سه عرصه

 یدر عرصه، قِ آزادی()با تحق در قدرت یعنی یاسیس یعرصه
ی در عرصهاقتصادی یعنی در ثروت )با تحققِ برابری(، و 

 )با تحققِ عرفان(. معرفت یعنی یفرهنگ
 
وید که: شما دچارِ تضاد و گیم به ما یدیتوح آری! مکتبِ ●

 دیبه توح دیبا شرکِ فردی و اجتماعی و تاریخی هستید، و
به  رسیدنِ یابرگوید که: گراست، و می. اما واقعدیبرس
 ،"یاسیتضادِ س"یعنی ، موجود یتضادهااین  دیبا ،دیتوح

ا ت. چون دیببر نیاز ب را "یتضادِ انسان"و  ،"یتضادِ طبقات"
یجاد ا یبسترِ مناسب ، ودینبر ینرا از ب ین تضادهاکه ا یزمان

و  ،یطالقان مثلِ ،یعتیشر مثلِ ، هزار نفرفرنصد  دیشا نشود،
در  اما ،شوند یاهای وارستهانند انسانبتو فالن و فالن مثلِ

نفر در هر هزار نفر ممکن است موفق  کچنین شرایطی، تنها ی
 به آن تعالیِ وجودی، دنِیرس یبرا ،رگید نفرِ ۹۹۹آن  و، شود

 مناسب هستند. بسترِ یک ازمندِین
 
 یدیتوحبینیِ ما، جهان ی"ینیبجهان" در مکتبِ شریعتی، ●

و  ،"یخداگونگ" دنِ به جایگاهِ واالیما، رسی "هدفِ"و  است،
از میانِ بردن تضاد )شرک(، و  رسیدنِ ما به این هدف، "راهِ "

تا در  ،(، در فرد و جامعه و تاریخ استدیتوحتحققِ یگانگی )
 شویم.هماهنگ  ی،هستکُلِ با نهایت بتوانیم، 



 
 ازمندِ ین، "استیس"کردنِ  یدیتوح یبرادر این راستا، ما  ●

 یبرا ،یِ شورایی(دموکراس)با سیستمِ  "دیآزا"تحققِ 
)با  "برابری"تحققِ به  ازمندِین، "اقتصاد"کردنِ  یدیتوح

وابِط رکردنِ  یدیتوح یو برا انسانی(، سمِیالیسوسسیستمِ 
نژادها و  ها وبینِ انسان و طبیعت، و روابطِ بینِ انسان

بِی ی)با نگرشِ ترک "عرفان"، نیازمندِ تحققِ هاها و ملتتیقوم
 ( هستیم."عرفانی، اومانیستی، اگزیستانسیالیستی"
 
بخشِ شریعتی، در اوجِ نگرشِ توحیدِی ما در مکتبِ رهایی ●

، "عرفانی، اومانیستی، اگزیستانسیالیستی"خویش، با نگاهی 
آزادی، "ای مبتنیِ بر و در راستای تالش برای تحققِ جامعه

ه هم رسیم که،می ، به طرحِ این شعارِ توحیدی"برابری، عرفان
ی و به تعبیرِ عارفان، همه ،رویمو به سوی خدا می م،ییاز خدا

ای از دریای وجودیم، و سیرِ تکاملیِ ما، جاری ها قطرهما انسان
 شدن چون رودی، و پیوستنِ به آن دریاست.

 
آن شعرِ معروفِ خویش، این سیِر در موالنای بزرگ،  ●

 ا زِمبه تصویر کشیده است: بخش را، به زیباییِ تمام، تعالی
و به سوی او اوج  مییما از خدا) میرویم و باال مییباال
)هر کدام از ما  میرومی ایو در مییایدر ما زِ گیریم(،می

جا و از آنجا  نیما از ا ای از قطراتِ دریای وجودیم(،قطره
ا م و... نیستیم(، رک و فارسرد و تُکُ)ما در حقیقت،  میستین



)ما در این زمین غریبیم، و به آن  میرویم جایو ب مییجایز ب
دانم کِی، نه اینجا، به غیب، به آن وطِن دانم کجا، نمینمی

 رویم(.مالوفِ خویش می
 
ی انا هلل هیاز آبس زیبا و شگفت  یاموالنا ترجمه شعرِ نیا ●

نگرشی توحیدی، که بیانگرِ آن است  .راجعون است هیو انا ال
 کیبه و  ،مایهآمد چشمهسر کیاز  م،ییز خداا هما هم ،که

. و شریعتی، این نگاهِ عرفانیِ موالنا را، از مویریسرچشمه م
زند، و امکاِن پیوند می "واقعیت"، به زمینِ "آرمان"آسمانِ 

تحققِ آن در کُلِ آدمیان را، به تحققِ پیشینیِ یک تثلیتِ 
ابری، عرفان، بر"کند: تحققِ تثلیثِ اهورایی موکول می

 ،یدموکراس"علمی، همان تثلیثِ  کالمِ، و در "آزادی
 ."سمیاومان سم،یالیسوس

 
و در نهایت آن که، آن آزادی و برابریِ به دست آمده با  ●

عقالنیتِ ابزاری، و در غیابِ بینشِ عرفانی، حتی اگر ممکن هم 
باشد، پایدار نیست! و بقای آن، تنها و تنها با برخوردارِی 

ن جامعه از یک بینشِ عرفانی ممکن است، وگرنه، های آانسان
ی آزاد و برابر و انسانی، هر لحظه در معرضِ سقوط آن جامعه

است. ضمنِ آن که، آن آزادی و برابری و انسانیت، از کیفیتِ 
 یو برابر یآزاد تِیفیچرا که، سطحِ کواالیی برخوردار نیست، 

د با سطحِ رشِد دار یمیمستق یرابطه ،یاهر جامعه تِیو انسان
 آن جامعه. یهاو منشِ انسان نشیب یِعرفان



 
 
 
 
 
 

 ۲۰پرسش  ��
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 کاوس کیانی
 

 شریعتی و انقالبِ زودرس
 

 ۵۷موضوع : نگاهی به انقالبِ 
 

 ی شریعتیدرباره

 
 ۱۳۹۶سال : 

 
 

 کانون آرمان شریعتی
 
 

 خانه



 
 پرسش : 

 
و آن را  ،بود "انقالبِ زودرس"مخالفِ هرگونه  یعتیچرا شر ●
 خواند؟یم "فاجعه" یخودآگاه از کسبِ شیپ
 
انقالِب  کی ۵۷در سالِ  رانیا یِانقالبِ اسالم ایآاز نظرِ شما،  ●

 زودرس بود؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 پاسخ : 

 
اهِ نگ کی یاجتماع به تحوالتِ یعتیدکتر شر اساساً نگاهِ ●

 ی،اهیاپ ای،ریشه یراتییتغبا باور به است،  ی و رادیکالانقالب
 یتعیشر که نیدر ا ،نیبنابرا .رمو نه به صورتِ رفُ ی،اساسو 
 یعتیاما نگاهِ شر .ستین یدیترد است، یروشنفکرِ انقالب کی

 توان گفت کهی است. در حقیقت میخاص هِنگا ،به انقالب
 :ندیبیانقالب را در سه مرحله م یعتیشر

 
 یانقالبِ فکرمرحلهِ اول :  ⬥
 یاجتماع انقالبِ مرحلهِ دوم : ⬥
 یاسیس انقالبِمرحلهِ سوم :  ⬥
 
ی، هر تحولِ اجتماع اولِ یمرحله ،که است باور نیبر ااو  ●

مایه فطیره! و ما وگرنه، بی ،ی استانقالبِ فکر کی شکبی
 ،و در حقیقت .دیرس مینخواه ییبه جا یانقالبِ فکر کی بدونِ

 و کنیم.نقلِ مکان می به زندانِ دیگریزندان  کیما مدام از 
اما در  !میآزاد : ما دیگرکه میکشیهورا م ،خودش رِیبه تعب
اما  م،یافتمی یگرید اسارتِبه  شده، ورها  اسارتیاز  ،واقع

و  تردهیچیپ به مراتب هر بار اسارتِ در چنگالِ نظامی
 بارتر!اسارت

 



 
 یعتیشر زودرس را از نظرِ ان انقالبِهم میاگر بخواه پس، ●

ه بباید تاکید کنیم که: زودرس بودنِ یک انقالب،  ،میمعنا کن
اگر مدتِ  ،که ، به این معناستین یزمان یوجه به معنا چهی

انقالبِ زودرس پیروزیِ انقالبی طوالنی بود، پس دیگر یک 
انقالِب یک  ،سال رخ دهد دهدر  اگر تحولی مثالً !ستین

 کی ،سال رخ دهد چهلکه در  یاما انقالب است، زودرس
شریعتی زودرس بودن را  ،نه اصولی است.و  قیانقالبِ عم

 گیرد.در نظر نمی یِ آنزمان یاصالً به معنا
 
 یبه شکل ی انقالب،سه مرحله نیا ،باور است که نیبر ا او ●
 زمانِ ،کند کهاشاره میدر جایی خودش  یحت . وشود یط دیبا

 در واقع، در نگاهِ او، تنها آنو  ،ستیمهم ن چندان ادیکم و ز
 ی آن انقالب، این سهدر پروسهکه  ،ستیزودرس ن یانقالب

 نیا یاحال امکان دارد که جامعه .شده باشد یط حلهمر
 در عرضِدیگر  یاجامعه وکند،  یسال ط ده مراحل را در عرضِ

آن  ، و اگرکند یسه مرحله را ط نیپنجاه سال هم نتواند ا
شان انقالبِ دیشاباز  پیروز شود، ام همیدر سال سانقالب 

 کیدر  ی،کشور کی و چه بسا، .زودرس باشد یک انقالبِ
ه در ک ،ببرد شیپچنان را  یانقالب کی بتواند ی،گرید طِیشرا

 یای سه مرحلهپروسهبتواند آن  ،ده سال، پانزده سال عرضِ
بِ درخشان دست یابد، به طورِ کامل طی کرده، و به یک انقال را

 و ملتی را برای همیشه رهایی بخشد.



 
 ،است که نیادر  شانفرقِ ؟یستچ در شانفرقِپس  خب! ●
. یک انقالبِ فکری در شده باشد یط ی انقالب،سه مرحله نیا

فرهنگِ جامعه و روشنفکران و نیروهای جوانِ پیشرو شکل 
البِ فکری، انق نیاو ، ی انقالبِ فکری(گرفته باشد )مرحله

 دهیبه سطحِ اجتماع کش توسطِ روشنفکران و جوانانِ پیشرو،
 انقالبِ آن  و آنگاه، ، و بخشی از مردم نیز خودآگاه شوند،شده

ی هاهیاتحاد کاها،ینهادها، سند گیریِشکل با فکری،
های آزاد و مترقی، و رسانه، مردمی مترقی و ، احزابِسراسری

ی انقالِب شود )مرحله لیتبد ،"یاجتماع انقالبِ"یک به 
ی، زمانِ تغییِر عیطب به طورِ ،و پس از آن هم اجتماعی(.

 ی(.اسیانقالبِ سی )مرحله حکومت فرا خواهد رسید
 
ود شدر دورانی، یک تحولِ فکری در جامعه ایجاد می !دینیبب ●

ی چهل و پنجاه(، و اکثرِ روشنفکران، و گروهی از )نظیرِ دهه
اما  ،ی(کرانقالبِ ف) شودیشان عوض مکرِ جوانانِ پیشرو، ف

ِن ، و متنشود دهیاجتماع کش سطحِبه  یکرانقالبِ ف نیاگر ا
و ب نباشند، حز یافراد دارا ی مردم خودآگاه نشود، وتوده

 نهادها به صورتِ  نیاو شکل نگرفته باشد،  یاجتماع ینهادها
در  مخالف مردمِو باشند،  امدهیدر ن یهای سراسرهیاتحاد

)انقالِب  باشند جمع نشده های بزرگ گردِ همتالفائ
، به یک ۵۷آن وقت، رخ دادنِ هر تحولی، مثلِ سالِ  اجتماعی(،

 فاجعه تبدیل خواهد شد )انقالبِ سیاسیِ زودرس(!



 
 د،کنیدر چنین دورانی، یک انقالبِ فکری را تجربه میشما  ●

 یهایانسانو  ،دیآرمان دار یسر یک د،یآرزو دار یسر یک
. درست شبیهِ جواناِن دیهست و مبارز فداکارخودآگاه و 

 دیخواهیم کهخودآگاه  ییهاانسان .۵۷پیشرو در انقالبِ 
 دایت پدس یبه برابر ،دید، رها باشیآزاد باش ،دیباشنوابسته 

 نظیرِ  د،یهست ی هر تحولیآماده ی هم،فکر از نظرِو ، دیکن
بود، همان جوانانِ  پرورانده یعتیکه شر جوانانِ مبارزیهمان 

 در کفِ  ۵۷ در سالِعاشقِ پُر شور و شعور و شرفِ انقالبی، که 
 هم بودند. یآگاهخود عناصرِ ن بودند، وابایخ
 
این نیروها عمدتاً جوان و دانشجو بودند، و عناصِر  ●

گوئیم عناصرِ خودآگاهی هم بودند، و وقتی هم که می
ی انِ رشتهخودآگاه، روشن است که منظورِمان دانشجوی

ت معنا اسبه آن بلکه  شناسی و علومِ سیاسی نیست!!جامعه
ه که چ ،بداند مبارز فردِ  کیکه الزم است  یزانیبه م که، آنان

، و در این حرکت چه دارد شیچه نق خواهد، وچه می ست،ه
 دانستند.باید انجام دهد، را می

 
جتماعیِ یِ انسانی و اخودآگاه ، برخورداریِ از۵۷در انقالبِ ● 

ی و روشنفکر در سطحِ تریشب الزم برای یک تحولِ انقالبی،
ی مردم. وجود داشت، و نه در سطحِ توده جوانانِ پیشروِ مبارز

که  یجوانان آن و از سوی دیگر، آن خودآگاهیِ پدید آمده در



ر ت، بیشکرده بودند یط یرا تا حد یفکر نقالبِا یآن مرحله
ی دلیلِ آن که هنوز واردِ عرصه به بود، و "نگرشِ ذهنی"یک 

 تبدیل "حزبی"و  "نگرشِ عینی"اجتماعی نشده بود، به یک 
 نشده، و قادر به کنترل و هدایتِ مسیرِ جنبش نبود.

 
پس، از آنجا که نگرشِ این جوانانِ پیشرو، نگرشی ذهنی  ●

پخته نشده، و به  یانقالبِ اجتماع بود، و در سیرِ حرکتیِ یک
 یبه هیچ پروژهعمالً یل نشده بود، نگرشی عینی تبد

 ای، واتحادیه چیه ،ییکایسند چیهو  ،سازی تبدیل نشدنهاد
ز ا چند سازمانِتنها  شکل نگرفت، و یِ نوینیحزبِ انقالب هیچ

 ،دماز مر یو جدا ،بسته نظرِ فکری و تشکیالتی بسیار دگم و
در  ی،ملو  ،فداکارمبارز، شجاع،  هرچند با نیروهایی بسیار

 ی مبارزه حاضر شدند.وزهای آخرِ انقالب، در صحنهر
 
نهاد، سندیکا،  چیهآری! در حقیقت، در انقالبِ بهمن،  ●

و حزبِ مردمی، نقشِ موثری در هدایتِ انقالب  ،سازمان
و تنها مردمی اتمیزه شده، هر چند متحد، و بی هیچ  ،نداشت

، دگیریِ انقالب، در صحنه حاضر بودنگونه اثرگذاری در جهت
ی در صحنه بودند، و مطیعِ امرِ "امت"و به راستی تنها و تنها 

 طلبرهبر، درست همان نیروی غیرِ متشکلی که ارتجاعِ قدرت
ن جواناتازه  پیروزیِ انقالب بود کهپس از  خواست. و تنهامی

های کوچک، و ها و سازمانشروع کردند به پیوستنِ به گروه
 مجاهدین و فدائیان.نیز دو سازمانِ معروف و محبوبِ 



 
 یآقا مثلِ کسی ی، تا حدی طبیعی است کهطیشرا نیدر چن ●

را  یرهبر شود، و بر جنبشِ مردمی حاکمِوارد شده و  ینیخم
 کیزماتیکار یچهره کی او ازو به سرعت هم  رد،یدر دست بگ

 لِ مث ی،سنت اریبس ییانهاده َبعد هم، از طریقِو  شود، ساخته
حولِ را  ی مبارزروهاین ی،مذهب مراسمِنیز و  ،مسجدتکیه و 

 یجاه ب ،عاملِ تشکلو به عبارتی،  .متشکل کندحرکتِ خود 
 یکارگر هایهیاتحادو  ی مردمی،نهادها ی،انقالب احزابِ که نیا

 یکه سع ،فتوا یسر یکو  یروحان هزاران ؟بود هچ ،باشند
جد اافراد را در مس اعالمیه و...،کاست و  کردند با چند نوارِمی

انِ طرفدارِ مذهبِ جوان ی عمده بربا تکیهآن هم  ،ندجمع کن
ر دبتوانند انقالب را  تا ،تیروحان طِکامالً در جهت و خو  سنتی،

، و این چنین بود که، کنند تیهدا تیروحانیابیِ مسیرِ قدرت
 انقالبِ ما، به راحتی و سادگی، به کامِ ارتجاعِ مذهبی رفت!

 
سه  یدارا یعتیشر یهشیدر اند اصولی انقالبِیک  پس ●

 ی،اسیو انقالبِ س ی،انقالبِ اجتماع ،یانقالبِ فکر مرحله است:
 .انقالب زودرس نباشدآن تا  شود یط دیسه مرحله با نیکه ا

که  ستیمعنا ن نیبه ا هم زودرس بودن و اشاره کردم که:
 ،در پنجاه سال ، و نهدر ده سال صورت گرفتیک انقالب چون 

عاملِ گرچه زیرا،  الب، یک انقالبِ زودرس است.پس آن انق
وجود و تحقِق  ،است بسیار حیاتیاما آنچه که  ،زمان مهم است

 است. ی تحققِ یک انقالبدر پروسه ،سه مرحله کاملِ این



 
آنچه که در اینجا باید یادآور شوم این است که، در  ●

ًا قرار دارند، و لزوم رگیدر دلِ همدواقعیت، این سه مرحله 
بندی دهند، و این تقسیمجدای از هم و پشتِ سرِ هم رخ نمی

ی برای فهمِ درست و آموزش بندیِتقسیم تر یک نوعبیش
بندی و عمیقِ مساله است. اما در هر صورت، این مرحله

های هر دوره را برای ما مشخص بندی، اولویتتقسیم
 سازد، و هشیار خواهیم شد که، در هر زمان، کدام بخشمی

 از کار را باید به عنوانِ بخشِ اصلیِ کار در نظر بگیریم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ۵۷انقالبِ �� 

 
یک  ۵۷پرسیدید که: آیا انقالبِ سوال  دومِ بخشِشما در  ●

انقالبِ زودرس بود؟ که با توجه به آنچه که در باال گفتم، پاسِخ 
صریحِ من آن است که، آری، یک انقالبِ زودرس بود. چون ما، 

ی ی انقالبِ فکری(، بدونِ انجامِ مرحلهی اول )مرحلهاز مرحله
ی انقالبِ اجتماعی(، ناگهان و به سرعت، به دوم )مرحله

ی انقالبِ سیاسی( پریدیم! و یک موجوِد ی سوم )مرحلهمرحله
متولد شد، که به تعبیِر  ۵۷ انقالبِای به نامِ الخلقهناقص

 شریعتی، خود آغازِ یک فاجعه بود!
 
آن هم در  ی،فکر کارِ نطرِ از، ۵۷ی تحققِ انقالبِ در پروسه ●

تا حدی صورت  یفکر کارِ و جوانانِ پیشرو، روشنفکران سطحِ
ی انقالِب ، که مرحلهاول یمرحله و به عبارتی،بود،  گرفته

اما  ،ناقص انجام شده بود ی نسبی وبه صورت فکری بود،
 چیهو  ،نشده بود یاجتماع انقالبِ یمرحله اصالً واردِ جنبشِ ما

گیریِ نهادهای فکرِ مردم، و در شکلدر  ی،جد یرییتغ
ی گذر از مرحله و ما بدونِ ،صورت نگرفته بود اجتماعی،

 آن هم شدیم، یاسیانقالب س یواردِ مرحله انقالبِ اجتماعی،
 حزبِ چیبدون هو  ارتجاعی، کِیزماتیکار یچهره کی با رهبریِ

 گیریِ مردمی!ای جهتیِ قوی و داراسیس
 



 
آنان هم مثلِ انقالِب  ها در دیگر کشورها،انقالباز  در برخی ●

 اما ندادند،انجام  ی رااجتماع انقالبِ یمرحلهخودِمان،  ۵۷
حداقل از  فتند،گریجنبش را در دست م یِکه رهبر افرادی

ای برخوردار ی مشخص و مترقیانهو برنامه حزبسازمان و  کی
اما اند، نقالب را تا حدی به مسیری درست بردهبودند، و ا

ضدِ دموکراتیک و  یسنتیک رهبریِ دگم و  ۵۷رهبریِ انقالبِ 
ی و مل یجبهه مثلِ ،که حضور داشتند ی همآن احزاب . وبود

 اریبس شِ آناننقو نداشتند،  ینقشهیچ اصالً  ،یآزاد نهضتِ
، و به رفته سهنفرا به آن احزاب تنها رهبرانِو  ،بود یفرع

کردند، و رهبریِ مطلِق می عتیب تعبیرِ مذهبی، با آقای خمینی
 پذیرفتند!او را می

 
یک نبود،  یانقالبِ اصول کیوجه  چیبه ه ۵۷ انقالبِ پس ●

، و شوربختانه، هیچ یک از مراحِل زودرس بود اریانقالبِ بس
 کی اب ! و در حقیقت،بود نشدهانجام  اصولی به صورتِ انقالب،
 انقالبِ  گامی در چیهبرداشتنِ و بدونِ  ،ناقص یِفکر انقالبِ
 یمرحلهواردِ  ی، ناگهان، و آن هم به صورتی طوفانی،اجتماع

 به ،هم یاسیس خودِ آن انقالبِو شده بود،  یاسیانقالبِ س
احزاِب  حضورِ بدونِ ، وکیزماتیهای کارچهره علتِ وجودِ

 مشخص و ود،برخوردار ب یاساس هایی بسیارضعفاز  مردمی،
فاجعه زودرس و ناقص و ناگهانی،  انقالبِ نیچن کی بود که،

 ای!! آن هم چه فاجعهدیآفرکه  میدیو د ،دیخواهد آفر



 
🟉 
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