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 پاسخ : 

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

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

یک ی، و در عینِ حال، کمیو  ستیب قرنِ یلهامس کیاست، و 
 رو به گسترش. یایده

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

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

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

 
 یخصیصه نیا زنیم،یمحرف  یعتیاز مکتبِ شرما  زمانی که ●
از  یکه وقت ، چنانآن است صفتِ بارزِ ،"یبخشییرها"

، است روشنفکرِ مسئول منظورمان،زنیم، روشنفکر حرف می
 ی"روشنفکر"اگر  و .اوستی اصلیِ ، خصیصه"مسئولیت"و 

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



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

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

 اند.است، که او را از خداگونگی بازداشته انسان زندانِ
 
، برای هایی از شریعتی هستمآوریِ متندر حالِ جمعمن  ●

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

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

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

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

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

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

 .انسان دنِیرس یوجود یِآزادو به  ت،یاخالق، معنو



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

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

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

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

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

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

ای است یزی، و آزادی پروسهرو غ یاجتماعطبیعی و تاریخی و 
باید گفت که: رهایی،  ،شود. و در حقیقتکه، با رهایی آغاز می

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

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

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

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



 ،هاانسانو آماده باشد،  ی رشدِ انسانیسترهاب این که، یعنی
ه نو ، کار کنند شب و روزبرده  کی مثلِنه مجبور باشند که 

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

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

 
تحتِ هر ، افرادِ جامعه ای، یک در هزارِدر هر جامعهآری!  ●

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

ای درصدِ مردمِ جامعه، تا بسترِ مناسب و آماده ۳۳رابطه با 
ای وجود نخواهد داشت. فراهم نباشد، هیچ رشد و تعالی

 گاه حتی کار کند، و دوازده ساعت یروزباید  که یآدمچون، 
 ییلویک "شدن"، میان نیادر ، داشته باشددو سه شغل 

 اتیچرند هاحرف نیا ؟!چنده ییلویک "یگونگداخ" ؟!چنده
 حلقه،عرفانِ  ،یعرفان شعرِ ،یمولو شعرِو با دعوتِ به  است!

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

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

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



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

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

به  دنِیاست، رس "خویش یِزیغر شتنِیخو"کنترلِ آن 
ونِ داشتِن بد انسانی،بزرگِ ن آرمانِ یاو است،  یخداگونگ

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

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

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

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

 
فقط  انکاربیفر امروز، برخالفِ جهانِ کهن، در جهانِ ●

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

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



زمانی که  ،هایآن روحان یجاه و بکنند. ر میروحانیان را پُ
بودند، امروز روشنفکران  مردم ی برای تحمیقِ یهاواسطه
، که یرانروشنفک کنند.که این نقشِ واسطه را ایفا می هستند

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

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

 
 _عرفان "طرحِ تثلیثِ اهوراییِ  در شریعتی، فِاهدیکی از ا ●

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

 یذیرناپبرابری و عرفان، یک پیوند و پیوستگیِ حیاتیِ جدایی
ی استبدادی در این جامعهتا تو را  !را بفهم نیابرقرار است. 

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

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

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

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

را  خودش نوزادش، خشکِ رِیشخریدِ خاطرِ ه بکه از فقر، زنی 



بدوِن  ،عرفان و معنویت و خودسازیِ فردی د،فروشیم
 ست؟!یچ اتمزخرف نیا ؟ییعنی چ ،ی اجتماعیمبارزه

 
مبارزه،  نِیدر ح ،خودسازی و عرفان و معنویت آری، اماآری!  ●

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

ان رهاییِ انسدر تالشِ برای و استبداد و استثمار و استحمار، 
 .یرسیبه خدا م که، است و جامعه

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

به  "خود"از  دنیرس یبرا و تو، ،نداریم ،رسیدنِ به خدا
از خود  دنِیراه رس ! آری!یبگذر "لقخَ"میانِ از  دیبا ،"خدا"

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

! هر چند است کاریفریب هانیا رسی!شد، و به عرفان نمی
 به آرامشی درونی دست یابی! ها،، با آنشاید که
 
 ،بازینظرِ شریعتی، در رابطه با این نوع خودسازی و عرفان ●

او چنین است:  آور است! مضمونِ نظرِسخت جالب و شگفت
به  به تنهایی خودشان خواهندیکه م ییهاآدم نیاز ا من

 نیا یموجوداتِ رو نیترفیکث ،نانیاو ، بیزارم ،بروند بهشت
گوِل  !در ببرند رافقط خودشان  خواهندیکه م ،خاک هستند

 ید!را نخور شانیِو عرفان یمعنو یشعارها



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

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

الناس و ال تکن  عَمَ کونوا: نظیری استعمیق، راهنمای بی
 عبارتِ آنان مباش! "از"، اما، مردم باش "با"به معنای:  .منکُمِ

 هِ همرامردم بودن،  بادر مسیرِ رهایی،  ،یعنیالناس،  عَمَکونوا 
و التکن منکم، بودن، گام به گام با آنان حرکت کردن.  مردم

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

 مردم باشی.
 
 ،شانستِدست در دو  !همراه باشای روشنفکر! با مردم  ●

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

خواهی  یکس آن درست مثلِکه، در آن صورت، بدان  ،یرسب
حمله به شما  راهزنانکه  مسافرت، آن زمانکه در  بود،

، مادر، دوست، ، پدرنز ،هبچ دستِ ،یشخو نجاتِ یبرا ،کردند
یک  !دو تنها فرار کن کرده،را رها  همشهریِ خویشو  همسایه،

 طلبانه!کثیف و فرصتفردیِ  نوع رهایی و نجاتِ
 
 
 



 
در امروز که  یزیچ آن :کهو در پایان، باید یادآور شوم  ●

 یبرابر _ عرفان" یآرمانِ مانا ،است اساسی یعتیشر مکتبِ
 :است "یآزاد _
 
 ملزومات و یِ و تمام ،ی استدموکراسآزادی و  اول، تحققِ ⬥

که  ،حقوقِ بشری اعالمیه بر یهیتکو به ویژه،  .آن اتِیمقتض
و نیاِز که حق  حقوقِ اساسی است،آن  تمامِی دربردارنده

 .است امروزِ ما
 
 نوعی سوسیالیسمِ انسانی،و برابرانه، بر نظامِ  هیتکدوم،  ⬥

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

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

 
 یحزب کارِ انجام دهیم، دیبا یاجتماعاز نظرِ که  یکارو سوم،  ⬥

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

 اقدام کنیم. شدهریزیهماهنگ و برنامه
 
 



 
و  یدهبه سازمان میباش پناهبی مردمِاین  گرِدعوتِ دیما با ●

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

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

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

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

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

 !میداررا در پیش  یزراد
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 تاالر گفتمان شریعتی

 
 ۳۹ تیرآخرین ویرایش : 

 
 کانون آرمان شریعتی

 

 خانه 
 
 
 


