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 استراتژیِ شریعتی و استراتژیِ ما
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 کانون آرمان شریعتی
 
 
 



 
 پرسش : 

 
را به شکِل ها آموزش یسر کی ،۶۱ یشناسدکتر در اسالم ●

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

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



 
 پاسخ : 

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

ی شهیحزب در اند با که در رابطه است یآن بحث یادامه
 اهِنگکه نشانگرِ  حزبی، . یک استراتژیِمطرح کردم یعتیشر

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

 سنگرهای هر یک از طرفینِ این نبردِ تاریخی.
 
خوب  یعتیکه طرفدارانِ شر ،یاساس موضوعاتِآن از  یکی ●

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

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

 تعیین کرده، و اجرا کنیم.
 
یک  :عبارت است از ،ی اجتماعیمبارزه ،یعتیشردر نگاهِ  ●

 .عرفان ،یبرابر ،یآزاد برقراریِجهتِ  ،یاسه مرحلهی مبارزه
 ،یاستبداد ضدِی مبارزه :بود چنین ی اجتماعیِ اومبارزه یعنی

 یراب ،یاول .یضدِ استحماری و مبارزه ،یضدِ استثماری مبارزه
برخورداریِ از استقاللِ ملی، و  ،یِ فردی و اجتماعیآزاد کسبِ
 برابری تحققِ یبرا ،یدوم شورایی. یِدموکراسنظامِ  تحققِ



به  دنِیو رس ،سمیاومان تحققِ یبرا ،یو سوم(. سمیالیسوس)
 انسان در و سوژه شدنِ ،انسان یِنندگیو آفر یو آگاه اریاخت

، و در اوجِ آن، خداگونگِی دنیرس تیبه اخالق و معنوو جامعه، 
 .سانان
 
ای، شکلِ درستِ مبارزه از نگاهِ ی سه مرحلهاین مبارزه ●

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

یش پبه  م راسیستانتپروتی پروژه بروید .دیبده یخودآگاه
رح مط یصفو عِیتش در برابرِرا  یعلو عِیتش برویدو ، دیربب
 .ستینمطرح ها بحث نیا ،نه! نید!ک
 
 ای است.مرحلهسه  یهمان مبارزه ،یعتیشر در نگاهِ مبارزه ●

ِد نیازمنجامعه  ،ردیشکل بگ یامبارزه نیچن که نیا یبرا اما،
 ست؟ یچه کس رسالتِمبارزه  نیاهای مبارز است. انسان

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

 خودِ  رِیبه تعبو . باشد "فداکار"هم و ، شدبا "فعال"هم 
شور و " ی شگفتِگانهآن سههمان انسانِ دارای ی، عتیشر

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

 بوده انحطاطی و خمود بینیم که، در سکوت ورا می یاجامعه



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

 یِ اسه مرحلهی مبارزه نیا حرکت کرده، و تا ،ستیو فداکار ن
 !ببرد شیپبه را  عرفان ،ی، برابرآزادی

 
در را  یدیجدی مرحله کی ،ود کهشیناچار م یعتیرپس ش ●

 "رِصفی مرحله" یبه مثابه ،کند فیتعر ی خویشمبارزه
، های مبارزساختنِ انسان یبرا ازینشیپی یک مرحله .مبارزه

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

 یاورهد دیفرد اول با نیاو طبیعتاً  ،دیبفرست یکار کی سرِ
و شایستگیِ انجامِ آن کار را کسب کند، ، و آماده شود ،ندیبب
 .آن کار را انجام دهد بعد برود و
 
رسد به این نتیجه می یعتیشرپس از بازگشتِ از فرانسه،  ●

 ،بودهخودآگاهِ فعالِ فداکار نی ما، آن انسانِ جامعه مردمِ  که:
 فداکاریِ در توانِ و اتی،مبارز اقتِ یل فکری، تِیآن صالحو 

ای را به ی سه مرحله، تا بتوان آن مبارزهدنمبارزه را ندار
 اینبارِ دیگر  ،است کهبزنگاهِ تاریخی  . و در اینپیش برد

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

 
 



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

 نیعلتِ او  م،یمنحط هست ما یجامعه ما و : چراآمد شیپ زمان
 بهو  ،یهر کس ؟ و از آن زمان تا زمانِ شریعتی،ستیانحطاط چ

و اکنون داده بود،  یپاسخ ،حیاتی ، به این سوالِیشکل
 به آن است.پاسخِ  در فکرِ، در عصرِ خودش ،یعتیشر

 
 .ردوایب مردم را از انحطاط دری توده نیا خواهدیاول م او ●

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

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

 
ی به همهاو  ؟دارای چه ماهیتی استما  کنونیِ فرهنگِ !خب ●

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

طرفِ دیگر،  و از ،و... ، رسوم، مذهبهاسنت، اتیهنر، ادب
فرهنِگ  فرهنگِ کنونی موزائیکی است از سه فرهنگ:

 .یباستان فرهنگِو ، یفرهنگِ غرب ،یاسالم
 
 این جامعه،عاملِ انحطاطِ  :که رسدیم جهینت نیبه ا او ●

، یبخشِ اصل ضمنِ توجه به این امرِ مهم که،، آن است فرهنگِ



 چرا ،است مذهب ،فرهنگ نیا ترین بخشِو به عبارتی، فربه
آن هم مذهِب  ،ی استی مذهبجامعه کی ،رانیی اجامعه، که
ارتجاعِی یک مذهبِ که  ،یصفو عِیتشو آن هم  عه،یش

 کی یبه مثابه کهآور، یک مردابِ انحطاط، است آورخواب
 ،فرهنگ نیااندامِ به کلِ  ،را خود چرک و لجنِ یِتمام، منبع

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

ضدِ استحماری، برای تحقِق و  یاستثمار و ضدِ یاستبداد
هنوز در  ما، ثمر است. از نظرِ اوآزادی و برابری و عرفان، بی

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

ند، کمبارزه را طراحی می "صفرِ مرحلهِ"مقدماتی، و به عبارتی، 
از انحطاطِ فرهنگی نجات  ،ی صفردر این مرحلهرا، تا جامعه 

 ای، آماده سازد.ی سه مرحلهبرای آن مبارزهو ، داده
 
تد افمی فکراین به  یعتیشرپس از تحلیلِ شرایطِ جامعه،  ●

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

، و ردبُاز انحطاطی شبیه ما رنج می ، کهکندیبه اروپا م ینگاه
که  ستین یکس او چون. رها ساختاز آن انحطاط خود را 

 .کند یکار یذهنصرفاً  یو به صورت ندیشنب



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

نشسته در اتاقی  لسوفانیف ، چند تن ازونانیهای یآکادم
ه ک ، و اینکردندمی اسب صحبتی و داشتند درباره ،بودند

 یِ فلسف هایروشو با  ؟،است چند تااسب های تعدادِ دندان
است،  وانیحیک مثالً اسب  ،کردند کهمی اشاره ،خودشان

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

 
 بیچاره، یِآبدارچ آن ، وشودمی یطوالن یلیخ آنان بحثِ نیا ●

اگر  ،کند کهمی احساس کرد،پخش می آورد ومی یکه مدام چا
ه پس ب .دیایپدرش در م ،ابدیادامه  کار این گونه قرار باشد

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

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

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

ف تشریبل طو تا اس ،دیرنجه کن یقدم کی ، ودیکشب یزحمت
جا  و در ،دیرا باز کنها اسب نیاز ا یکی نِاو ده ،ببرید

 یچا نیمن هم از دست اتا  !خالص و دیبشمارهایش را دندان
 !موشخالص  ساعته هفت دادنِ

 



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

به  ودر جایی بنشیند، همچون آن فیلسوفان،  ،یطیشرا نیچن
 نگاهِ  ،چون !"بفلسفد"فقط  ،فومعر به قولِ ی،ذهن صورتِ

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

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

 
ه، ک ندیبمیو  .کندمی به غرب نگاه یعتیشردر این رابطه،  ●

، دچار بوده و هستیمکه ما  را یانحطاطِ مذهب نیدرست هم
 عنوانِ قرونِا ب ،کیتار هزار سالِ  به مدتِ  اروپائیان هم

این ه ب به سیرِ تحولِ آنان، با نگاهِ ،نیبنابرا .نداهداشت ،یوسط
آنان برای رهاییِ از انحطاط در که  ییهاروش رسد که:می

 "رنسانس"نهضتِ  یکیاست، بوده تا  دو گرفتند، شیپ
 ،گرفتصورت به بعد  چهاردهو  سیزدهکه در قرنِ  (،یینوزا)

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

 
رای ب ،ی مانیازِ جامعه :رسد کهپس شریعتی به این باور می ●

 )رنسانس( ایجادِ یک نوزایی رهاییِ از این انحطاطِ فرهنگی،
ی شعر رخ آن زمان تنها در عرصه تاگِ ماست، که در کلِ فرهن

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



بر بخشِ نوزاییِ در مذهب را  شدر مذهب، خود اشصالحیت
گیرد، و نهضتِ پروتستانتیسمِ اسالمی را، به عنواِن عهده می

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

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

ی اوست، استراتژِی ، و هم بخشِ مانای اندیشهیبشر آرمانی
ز به اب ، مقلدانه،کهمبارزاتیِ خویش را تعیین کنیم. و نه این 

و آن را  بود، پرداختهبه آن که او  ،همان کارهایی بپردازیم
 !به انجام رسانده بود

 
 نسبت ،ما :که و حیاتی مهمبسیار ی این مساله درکِ نیزو  ●

در نیز متفاوت، و بسیار ی "دوران"در به دورانِ شریعتی، 
یجه، و در نت کنیم.زندگی می ،هایی بسیار متفاوتمیانِ انسان

 بسیار هایروش سازماندهی، وها، نگاه، ایدهبه نیازمندِ 
 هستیم! یمتفاوت
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 تاالر گفتمان شریعتی

 
 ۳۹ تیرآخرین ویرایش : 

 
 کانون آرمان شریعتی

 

 خانه 
 
 
 


