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 پرسش : 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 پاسخ : 

 
را  چند واقعیتِ انکارناپذیر مابهتر است که در آغاز  ●

 نیچند خاطرِه ب ،یعتیشری شهیاندچرا که امروز،  بپذیریم.
، در مظانِ اتهام قرار گرفته است، ایعادالنهنابه شکلِ عامل، 

کثافتِ وجودی و ، طرح و گسترشِ این اتهاماتعلتِ و 
تا  ،نندکمیسعی  طلبان است، کهاصالحتبلیغاتیِ نماییِ سیاه

 از آغازِ انقالب ،مرتجع به همراهِ مطهریِ ،گندی را که خود
 !یسندبنوبه نامِ شریعتی  ،را نداهزد تاکنون

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

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

طرفداِر  خودآگاهِ از جوانان و دانشجویانِ ،حرکت نیآغازگرِ ا
 ،، امادیدیممی ابانیخ کفِدر را  انو ما آن ،بودند یعتیشر

ی گفتمانِ زاده، آن انقالب تِیماه ،است که نیا تیواقع
 ی شریعتی نداشت.ربطی به اندیشهخمینی بوده، و 

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

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

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



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

 مردم ، و بر انقالبِهکردخدعه  ،خودش و به قولِ ،حاکم ساخت
 چیرگی یافت.

 
 یاساس یکیتفکبه نیروهای خودآگاهِ انقالب، ما ، حقیقتدر  ●

تمانِ گفو  ،انقالبخودِ گفتمانِ  نِیب و قائلیم، بهمنانقالبِ در 
 محاک فته رفتهر از انقالب که بعد ایایدئولوژی یعنینظام، 

 ،یتتغییرِ ماهکه این  ،بینیمماهوی میکامالً  تفاوتی، شد
رِ نظی ،ارتجاعیطلبِ قدرتروحانیانِ دیگر و  ،خمینیخودِ توسطِ 

واِر ، و پس از ورودِ گلهمطهری، بهشتی، رفسنجانی، و...
نیروهای نیز و  ،ارتجاعی و غیرِ مبارزِ غیرِ سیاسیروحانیتِ 

به صِف  ،روستایی یزدهاستحماری ماندهعقبناخودآگاهِ 
 رخ داد. ،انقالب

 
 بینِ  اساسیِ کِیتفک نیا ،ما دِیجد نسلِ دِید دراما،  زامرو ●
عنواِن ه برا  یعتیشرآنان و  ،دیده نشده "نظام"و  "البقان"
 !دانندیماین نظامِ ارتجاعی نِ مدوجود آه از عامالنِ مهم ب یکی

، و در حقیقت این "انقالب" ، اینکه میدانیمهمه  ،البتهو 
 نیا ،عتاًیطبو ، ه استما آوردمردمِ  سرِ بر ییچه بال ،"نظام"

جایگاِه  بر ،را بارزیان ضرباتی ،منصفانهروندِ ارتجاعی، نا
که عامالنِ اصلیِ  جامعه، در ذهنِ جوانانِ یعتیشری اندیشه

 .است وارد ساخته ،اندهر تحولِ اجتماعی



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

و به ، چپچارِ بحران شدنِ ایدئولوژیِ د کمونیستی،های نظام
انی شدنِ نظاِم هجو ، انقالبیهای جنبشمحاق رفتنِ 

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

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

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

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

داری، با و نظامِ سرمایه ،ی استدارهیسرمای نظامِ سیطره
ی ایدئولوژیک و سیاسیِ وارد آمده بر جریانِ چپِ ضربه
 است. شده فرهنگی و فکری دانِیتازِ مکهی ،جهانی

 
 یدئولوژیبا توجه به محکوم شدنِ ا ،عتاًیطب ،طیشرا نیدر ا ●

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

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

 است! وارد شده ناپذیریجبران یِکار



 
ی، شریعتگفتمانِ  ،پنجاهی دهه برخالفِ اساساً، امروز دیگر، ●

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

 جریاناتاز  امروزی، مغلوبِهای گفتمان تمامیِ نِیدر بحتی ما 
 !میکوچک هستبسیار های گفتمانو 
 
 در چنین شرایطی، نباید ،که میتوجه داشته باش دیبا پس ●

مان خواست که دلِ  یهر کار بلندپروازانه، ،شوتیک مثلِ دون
 !را انجام دهیم یکار م که هرستیهم ن یمرد عنکبوت !میبکن
ر درود، با این روندی که کارها پیش می باید بپذیریم که،و 

 !خواهد بود گفتمانِ مغلوب ، یکما انِگفتمآینده نیز، 
 
 در حینِ تالش، . ومیخودمان را ادامه ده یِخطِ مش دیما با ●

 النکه ا ،یگریدهای گفتمان ،که روزی تا آن ،کنیمپیشه صبر 
طلبان، و نیز گفتمانِ ارتجاعیِ نظیرِ گفتمانِ اصالحاست،  غالب

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

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



 یبرا :زندیله له م زیسه چ یبراما االن ی جامعه کنیم،
 بهنه  دیشا هر چند ،(ضیتبع یِنف) "برابری"برای  ،"یآزاد"

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

 ،یبرابر ،یآزاد"شعارِ درست همان  ها،خواست نیا . واست
 .است ،برای بشری عتیشر آرمانِ یعنی همان، "عرفان

 
ماست، همان آرمانِ  یامروزِ جامعه ازِیپس، آنچه که ن ●

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

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

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

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

 
ی در دوره! که دینگاه کنطلبان اصالح به عملکردِشما  ●

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

هر  ،که کارگیریِ هر روشیبه با دیگر، و نیز  امکاناتِ
تاکنون  ،بازیهر حقه و ،یاهر حوزه ،یتیروحانهر  ،یستیفاش



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

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

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

 .میوشواردِ جامعه  ،های اجتماعیحوزهیک از هر با متناسبِ 
 
که  ،را "یفکر انِ یجر" نیا ،که میکن یسع ،آنگاه و ●

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

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

 گرایانسانبخش و چنین رهایی یاشهیاندهرگز  اسالم، نِجها
 مکتبِ ، و یدئولوژیا ،شهیاند و آن .پدید نیامده است

های ، و کلِ جامعهمای که امروز بتواند جامعه ،یبخشییرها
 یعتیشر مکتبِ ، وایدئولوژی ،شهیاند ،را نجات دهد اسالمی

لیبرالیسِم نئو، در حالِ حاضر، و در دورانِ هر چند که .است
 .مانِ مغلوب استهارِ حاکمِ بر جهان، گفتمانِ شریعتی یک گفت



 
چرا  ،است ازمندین یعتیشری شهیما به اندی جامعهآری!  ●

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

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

 !میمشغول پراکنیو جمله خوانیجمله
 
 ،یعتیشرهپروتیِ از طرفدارانِ  یمیبخشِ عظ ،آن که ضمن ●

 یزبح شودیرا م یعتیشر مگر :است که نیشان ااصالً صحبت
نخوانده و  دهیرا ند ۷ مجموعه آثارِ طرف هنوز انگار ؟!!کرد

ممکن است چطور  است. دهینفهم اصالً و اگر خوانده، است!
 نیاو  اشد،را خوانده ب یعتیشر ۷ مجموعه آثارِ یکس که

باید حزب و ، است حاکمی سنگرِ طبقه ،دولت: را که فیتعر
 را ندیده باشد؟!، باشد مانوسنگرِ محر

 
در این که  ییآنجاتا  ،مان ساالر رادوستِ سوالِ ،من ●

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

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

منطبقِ با نیازِ شهروندِ ایرانی، و انسانِ تنها و  شعارِ از نظرِ ،ما
 کی یادار که االن هم .میندار یمشکل، جهان ی امروزِتشنه



 ،میهست روین جذبِ ازمندِین . پس،میهست تازه تاسیس حزبِ
 .یمردم کارِآغازِ و ، مردم ارتباطِ بابه  شدنِ واردو 
 
با توجه به  ،تماعاجی در صحنه که، میدانیب موگرچه خ ●

و  م،ینیبمی انتخابات نیکه در ا ییهادورغو  هابیفری همه
چون کلِ ، آن جناح باشد یا جناح نیا که کندینمهم  یفرق

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

با و  !کنندخدعه می... و یسپاهای و حوزهو  یدولت امکاناتِ
برند به پیش میخودشان را  کارِ غیرِ انسانیهای روش چنان

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

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

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

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

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

 کرف و !کیلترئال پ برند:به کار میرا  ییبایزکلماتِ چنین 



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

 
خان در فیلمِ میرزا کوچک گائوکشگفتِ دیالوگِ آن  ادِی ●

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

درست در  ،شودروبرو میدولت  های حامیِ فئودالاز آن  یکی
 کرده،را جمع  شیطالهای سکهتمامِ  فئودال،آن  ای که،لحظه

ای که به سوی . او با دیدنِ گائوک، و اسلحهبودفرار  در حالو 
 د:گویرا جلوی او گذاشته و می هاآن سکه او نشانه رفته بود،

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

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

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

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

های نام تحتِهر چند  ،"مصلحت" یدر پا "قتیحق"کردنِ 
توانند خودشان را ینم گزهر ،"کیترئال پل" چون ایفریبنده

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



هر پندار و  گرِنظارههر جایی، در هر لحظه و در  ،یهست نیا
چه  دارند آنانکه بیند میو  گفتار و کردارِ آنان است،

 !کنندمی یقربان را یزیعز یگوهرها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
🟉 
 

 
 

 تاالر گفتمان شریعتی

 
 ۳۹ تیرآخرین ویرایش : 

 
 کانون آرمان شریعتی
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