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 پرسش : 

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

 )عدالتِ یاجتماع معادِآن که  ای ،دانستهرا پس از مرگ 
 یبراها تالش چون تمامِ ؟داندیقبل از مرگ م( را یاجتماع

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 پاسخ : 

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

 م،یداشته باش الوگید میبتوانباید  م،یکن یجهان م،یهدنشر 
 بینِ دینیِ درونهای بحثدر ما  .شکل گیرد یامفاهمهتا 

 ،ردیدی که شما به کار بُاصطالحات نیاز ا میتوانمی ،خودمان
این  با میتوانینمما  ان،گریددر گفتگوی با  ، امامیاستفاده کن

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

 
توحید، نبوت، عدل، امامت، " بندیِگونه اصل نیا ،یعتیشر ●

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

اصل، آن و  ،وجود ندارد ترشیاصل ب کیاین مکتب، 
 ، که سنگِ زیربنای مکتب است.است "دیتوح"
 
 



 
، اصل و زیربنای مذهب، توحید است. و یعتیشردر نگاهِ  ●

و  ،یاقتصاد دِیتوح یعنی ،عدل و ،یخیتار دِیتوح یعنینبوت، 
در ها حرکتی همه یعنی ،و معاد ،یررهب دِیتوح یعنی ،امامت

 .دشویختم م فرجامی کیبه  تینها
 
، این است که، زبانِ نمیبمی شما فرمولِ درکه من  یرادیا ●

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

کانِ ام یبه زود ،ترجمه یِتکنولوژ توجه به پیشرفتِ سریعِبا 
 وخواهد شد، ساده و گسترده  اریبس دیگران،ما با  الوگِید
 یحت ،که دیخواهد رس ییجا به ،ترجمههای ستمیس نیا

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

 یِعموم به زبانِ دیبامشترکِ جهانی هستیم، و مجموعه واژگانِ 
، یشریعت کهمن معتقدم و  .میباشمسلط  یجهان کِیدئولوژیا

 ،یعرفان، برابرتثلیثِ  مثلِ ،خویش هایبرخی از ایدهدر طرحِ 
، و طرح حس کرده ،دیده را تاریخی ضرورتِ نیهم ،یآزاد

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

 
 



 
در  یعتیشر شاگردِیک  عنوانِه بنیز  ، ومن شخصاًپس،  ●

 مهدیم حیترج با دیگران، یِعیشفراهای در بحثو  ،۱۶ قرنِ
که  یزیچو  .استفاده نکنم ،شما کلمات و اصطالحاتِ نیاز ا که،
ی دیتوح یِنیبجهان ،کنممی هیتک آن به ، در طرحِ مذهب،من

وحدِت یک در  ،را زیکه همه چ ،به جهان نگاهِ ینوع ،یعنی ،است
ر اگ اما است. قابلِ فهمهمه  یبرا نگاه، نیاو  ند،یبمی گانهی

ت و نبوتوحید و با به کارگیریِ کلماتی چون  ،رابحث این شما 
 دیخواه فضایی واردِ ،ددهی حیتوض ...معاد و و عدل و امامت

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

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

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

دردِ مردم دارد، تر ولِ دردمند است، و بیشروشنفکرِ مسئ
 پردازد.و به آن مسائل می دارد، یدردِ انحطاطِ اجتماع

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

، به این سوال او در پاسخِ !ی و کجا و چگونهدانیم کِاما نمی
 :که خواندمی این شعرِ زیبای حافظِ عزیز را



 
 کجاست ،مقصود که سر منزلِ ،کس ندانست

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

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

و  !"هاست در والیتِ جان...آسمان...": که کندلب زمزمه می
بهشت و جهنم، دنیا و آخرت، و  موردِ در ،او پاسخِ ،شکبی

 که: تسا همان پاسخِ موالنا
 

 لبطَآن جهان مرا مَاین جهان و
 ان که منمدو گم شد در آن جه نیکا
 

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

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

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

 ست!ی ماهمهناپذیرش، که پناهگاهِ ابدیِ آسیب



 
فکر به معاد، آن چنان که در ذهنِ ما وجود دارد،  یلیخپس،  ●
ی امِ همهفرج عنوانِه ب ،دکنمی اگر هم به معاد فکرو  د،کنینم

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

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

من  .ماهجهان انجام داد نیست که من در اا یزیآن چی ثمره
 ، ورفتم دیگر به آن جهانِاگر  که، فهمممی گونه نیامعاد را 

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

 چون یبخشییرها با داشتنِ مکتبِ من، شرمنده نباشم که
 و گران،یکه د ،ماشده ییدهایه به پلدوآل ،یعتیشر مکتبِ

 ند.اهنبود ، آلوده به آنیعادهای انسان یحت
 
آنجا  زمانی که به ،که این است ،معاد برای روزِزوی من، آرو  ●
آرزو، شوقی را در من و این  .سرفراز باشم ،موریم

 یِ هست یهمهو را،  جانم ،را عشقمفکرم را،  تا ،انگیزدبرمی
مکتبِ کنم در کمانِ  یریت ،چون آرشهمرا،  یشخو

 سوالی و ،پرتاپ کنمها دستبه دورو  ،یعتیشربخشِ رهایی
 نیا :که است آندارم، در قلبم  ،آرزو و عشقی همه ، باکه

 !؟فرود خواهد آمد ،عشق ین سرزمینِکدام در ،من رِیت
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