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 پرسش : 

 
 "یقیتطب اسالمِ" ی،عتیاسالمِ مدِ نظرِ شرام که، من شنیده ●

 یقیاسالمِ تطب یدرباره یکم ،"یاسالمِ انطباق"و نه  ،است
 د؟یدهیم حیتوض

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 پاسخ : 

 
صحبت از اسالِم  یشناسالبته در اسالم یعتیشر خودِ ●

 : برایاست که نیکه منظورش ا ،کندمی یسنجش _ یقیتطب
ت به دسمکتبِ مختلف یا چند دو  نِیب باید شناختِ یک مکتب،

 بریم.پی ب یمکتب هر ارزشِیک سنجش و مقایسه بزنیم، تا به 
 
دو در  یِ موجوداسالم نگرشِکه  بندی،روشِ تقسیمآن  ●

 اسالمِ " ،"سمیگماتاسالمِ دُ" هاینام اب ،چهل و پنجاه رای دهه
در  و از آن زمان،، معرفی کرد ،"یقیاسالمِ تطب"و  ،"یانطباق

که  ،تریمیقد روانِیپ بینِدر  ژهیبه و ، ویعتیشر روانِیپ نِیب
 طِ توساساساً  ،استبوده مطرح  ،بودند فعال انقالب لِئااو در

 قیدق به طورِ ،که یتز شد.مطرح  نیآرمانِ مستضعف سازمانِ
 ،و هنوز هم شد،میصحبت  ی آنارهبدر ،و مداومو پیوسته 

راِه ی دهندهبه عنوانِ ادامه ،نیمستضعف نشرِدر نظریاتِ 
 مطرح است. انهمچن ،نیمستضعف نِآرماسازمانِ 

 
 
 
 
 
 



 
 سه، ما با )در آن زمان( مستضعفین آرمانِسازمانِ از نظرِ  ●

 :بودیم روبرو نوع اسالم
 
، است اسالمِ دُگم کیکه  ای )روحانیت(،اسالمِ حوزه .۶

 ، و بر اصولی ثابت تکیه دارد.است سمیدگمات
 
 شاگردانِ که اسالمِ مهندس بازرگان و  ،یانطباق اسالمِ .۲

 است. نیمجاهد او سازمانِفکریِ 
 
 ،ستا یعتینظرِ اقبال و شرکه اسالمِ موردِ، یقیتطب اسالمِ .۹
 اولِ  یسه سالهآن در  نیمستضعف آرمانِسازمانِ  نیز اسالمِو 

 آرمان وجود داشت.هنوز که  انقالب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
در آغاز بهتر است یک توضیحی در رابطه با شکلِ نزدیکِی  ●

ر دکه  یبندفکریِ مجاهدین و بازرگان بدهم. ما در آن تقسیم
 شاگردانِ عنوانِ ه را ب نیمجاهد سازمانِ م،یکردباال مطرح 

 از یلیخ یبرا دیکه شا معرفی کردیم،مهندس بازرگان فکریِ 
چون واقعاً اختالفاِت  ،باشد زیبرانگجوان سوال نسلِ افرادِ

 .وجود داردبینِ مجاهدین و بازرگان  یادیز
 
 اما سازمانِ ،باور نداشت "کیالکتید" بهمهندس بازرگان  ●

ش، اآلدهیا اقتصادیِ ستمِیبازرگان س .داشت نیمجاهد
 یِ دارهیسرما هر چند نوعی ازبود،  یدارهیسرما ستمِیس

 کی نیاما مجاهد ،داشت اوکه  یریبه هر تعب ای! عادالنه
نقدی جدی بر دیدگاهِ اقتصادِی و  ،بود ستیالیسازمانِ سوس

 .بازرگان داشت
 
نقاطِ  کرد که،به صراحت بیان می ،هم نیمجاهد سازمانِ ●

 و ،یاجتماع، یاسیس هایحوزهنه در  با مهندس، شانمشترکِ
 بینیِ علمیو جهان یشناساسالم یبلکه در حوزه ،یاقتصاد

 رِ یتحتِ تاث داًی، شدهاایدهاز  برخیدر  آن چنان که، است.
 .مهندس بازرگان بودند

 
اگر بخواهیم علتِ این پیرویِ از بازرگان را بررسی کنیم،  ●

وعی نکرد، مطرح میبازرگان اسالمی که رسیم که، به این جا می



ه یک ک ،بود دورانحاکمِ بر آن  مِیپارادا اسالمِ علمیِ مبتنیِ بر
کرد خود را می بود، نوعی اسالم که سعی میپارادایمِ عل

 ،داً یشد ،هم نیمجاهدو  نطباق دهد،المی عاساسِ موازینِ بر
 .باور داشتند نوع نگاه، نیبه ا

 
با  یکامالً متفاوت یهاهدگاید نیمجاهد اما، استیدر س ●

 گاهِننوعی  ،بازرگاندیدگاهِ سیاسیِ  ،کهچرا  ،بازرگان داشتند
 کیاً . بازرگان اساسبود ،ی مبارزاتیِ پارلمانیبا شیوه ،لیبرالی

 یبو انقال کالیراد نیاما مجاهد ،بود تسیرمرفمبارزِ سیاسیِ 
 یمقابله ، و هم درسیاسی مشیِخطِدر هم  ،و در واقع ،بودند

 داشتند. ییبناریز ، نگاهی رادیکال وبا قدرت
 
مبارزاِت  قِیاز طر ،بود که نیا به دنبالِ ترشیب بازرگان ●

اما  و به اصالحِ امور بپردازد، ،رسیدهبه قدرت  یپارلمان
 یاسیس و انقالبِ یانقالِب اجتماعیک خواهانِ  نیمجاهد
لیِل داما  !بودند کینزد یعتیبه شر ترشیب و در واقع،بودند، 

پیرویِ مجاهدین از بازرگان آن بود که، در هنگامِ ایجادِ 
ان، هنوز شریعتی کارِ خویش را آغاز نکرده بود، و سازم
مهندس  رِیتاث تحتِ، به شدت نیز گذارانِ سازمانبنیان

 . و زمانی هم که شریعتی کارش را شروع کرد،بازرگان بودند
 .ندبود کردهانتخاب  را رشانیمس گرید نانآ
 
 



 
فِ بینِ این سه اختال مینیبب اکنون وقتِ آن است کهخب!  ●

 چیست: در یاسالمنگرشِ نوع 
 
 "مانز" یعنیندارد،  یاساساً به علم توجه سمیدُگماتمِ اسال ●

 یسر کی .کندینم جادیا یرییتغ اشهدگایدر د ،"علم"و 
 شِ نینوع ب کی ،یمیلکراعبد یبه قول آقا ، ویالههای شهیاند

 سکیثابت و ف عقاید، نیاو بوده،  میاز قد د، کهردا کیتئولوژ
 و ،اندفکری یِ تحوالتِاساس عاملِ  دو، که زمان و علم و ،است

 تیروحان فکرِ در یریتاث ،کندمی هیتک هابر آنهم  یعتیشر
ر د !دنکنینم جادیا آنان اسالمیِنگرشِ  در تحولیو د، نندار
همان  شهیهم ،که دندار یاسالمِ دُگم و ثابت کیآنان  ،واقع

 !!است زمانیا، و گویی نگرشی فراست که بود
 
 یعنی ،رگید انِیدو جرهر  ،علم و زمانی دهیدر رابطه با پد ●

، حالتی پذیرا دارند، اما با یعتیشر انِیبازرگان و جر انِیجر
بینِ دو  میاگر بخواه . به این معنا که،متفاوت برخوردی

را فرع،  رگیو د ،میاصل بدان را یکیی علم و مذهب، پدیده
 و و مذهب است، علم اصل ،نیبازرگان و مجاهد دگاهِیدر د

که  ،علم نندیاول بب ،کردندیم یسع یعنی .شرط ،نید و اسالم
 را درست یزیچه چو  ،ویدگیم هچ ،دوران بود آن مِیپارادا

، ددهنبا آن انطباق  ،اسالم را که، کردندیم ی، بعد سعداندمی
 هماهنگ باشد. دوران با علمِ ،که به شکلی منطبق کنند،



 
آشنا باشید، که مهندس بازرگان های شاید با کتاب شما ●

آبِ  ،هکبت کند ثا مثالً، تا کندمی یرا بررس احکامِ فقهیچگونه 
د ثابت کن کندمی یسع شهیهم و پاک است. ،از نظرِ علمی ،رکُ

 ،است منطبق امروز، با علمِ ،نآقرشده در مسائلِ مطرح که،
 !کندمی شامنطبق ، به یک شکلیاگر هم نباشد

 
یک  اششیگرا یعنی، بود گونه نیهم ا نیمجاهدسازمانِ  ●

 مهندسدر  ،این گرایشِ انطباقی .بود انطباقی یِعلم شِیگرا
و  مثلِ آب بود،قرآنی با علم  قِ مسائلِ طبیعیِانطبا ،بازرگان

 ی،انطباقگرایشِ  نیا ،نیدر مجاهد اما، و... ابر و باد و باران
 یو طبقات و اجتماعی های مبارزاتیدر رابطه با پدیده تربیش

 دکردنمی یسع مثالً .بودعلومِ انسانی ی حوزهو در  ،و تاریخی
ی فلسفه ، به شکلی، با دیدگاهِاسالم را خیِ دیدگاهِ تاری ،که
 .انطباق دهند ،یعلم خِیتار
 
 "زمان"و  "علم"نقشِ بر که  یدر حال یعتیشردر این رابطه،  ●

 )علم( "انسیس" به معنای یعلم نشِیب اساساً ، وکندتاکید می
و  .کندرد میرا  زدگی()علم "سمیانتیس"اما  رد،یپذمی ار

 یطافرای منفعالنه ییِگراعلم ینوعسیانتیسم،  منظورش از
 یک. پارادایم به معنای بود آن دوران مِیکه پارادا ،است

و به ویژه  ،مردمکه  ی،فکر چارچوبِ کو ی ،یسرمشقِ فکر
 .دنشیاندمی آن چارچوب در ،جهانمتفکرانِ 



 
خارج  زدگیعلم مِیپارادا پذیرشِ ایناز  یعتیشردکتر  ●

، بازرگان انطباقیِروشِ جای . او به نگرفتآن را به کار و  ،شده
ت، سیدُگماتروحانیتِ  نه مثلِ او، .ردبُروشِ تطبیقی را به کار 

، تسلیمِ نیمجاهد بازرگان و نه مثلِو  کرد، رد گرایی راعلم
در علمی  اصراریشد، و نه  ، که پارادایمِ دوران بود،زدگیعلم

 .داشتنشان دادنِ قرآن 
 
 روش، نیاچون  ست،ا معنایکارها ب نیا :فتگیم یعتیشر ●

و  .زندیم همضربه  ، بلکه،کند ینمبه ما  یکمک چینه تنها ه
 هم که سمیمارکس گوید:در رابطه با مارکسیسم هم می

بلکه  واقعاً علمی باشد، که نینه ا ،داندمی یخودش را علم
 نیااسیرِ  دینباما  ! وداندیم یعلم ،خودش را تنها خودش،

 !شویم "ی دیدنعلم ارخود " روشِ
 
ه ک یلمسائ از طرفِ دیگر، اگر به سیرِ تحولِ علم بنگریم، ●

 آناناز  یاریبس کرده، و رییفردا تغ ،هستند یامروز علم
ِت نظرااز  یاریبس به عنوانِ مثال، شوند.غیرِعلمی و باطل می

 دشار ک، آشسال چنداما بعد از  ،ندبود زمانی علمی ،یپزشک
 اند!بودهرست نظریاتی ناد ،که
 
 یعلم مسائلِ این است که: یعتیشردر این رابطه، منطقِ  ●

کتِب م میتوانیما نم و نفی و اثبات بوده، و رییتغمدام در حالِ 



تفاوتِ  ،ضمنِ آن که .آن بنا کنیماساسِ برفکریِ خویش را 
بزرگی هم بینِ علومِ طبیعی و علومِ انسانی وجود دارد. و دیگر 

 علمی نیست.اساساً قرآن یک کتابِ آن که، 
 
را  علمِ امروز: شما در این روش، دستاوردهای فتگاو می ●

 یتمام ،که دیکنمی یسعه، و بعد ثابت فرض کردقطعی و 
! ددهی ، انطباقامروزی علمیِاصولِ  نیبا ا ،اسالم رای شهیاند

چرا که، هر از چندی، این ، است کار غلط نیا و روشن است که
باید اصولِ مکتبِ فکرِی اصول تغییر کرده، و شما هم مدام 

 را تغییر دهید! شخو
 
 ی دوران، و، مسالهالهوری ، همچون اقبالیعتیشر در نگاهِ ●

به ، که داندیم . اواست آن دوران، بسیار مهم مطرحِ مِیپارادا
انسان  یِکودک در دورانِ امبرانیپ، تمامِ تعبیرِ اقبال

در نیز اسالم  و زیستند،می "یوح دورانِ"، در زیستندمی
 ،هک است امبریپ با ظهورِتازه و ، است بشر آمده یِدورانِ کودک

 واردِ  ،بشر یِاز دورانِ کودکو  م،یشویم "عقل دورانِ"ما واردِ 
 ،حاکم استاکنون که  یتیعقالناین و  ،بشر یِبزرگ دورانِ

 بِ آپاک بودنِ  ،کهکند ینم یسع یعتیشردر نتیجه،  .مویشیم
این  ،که چرا ،ثابت کند ،یعلم با توجیهاتی ،فقه رادر نگاهِ ر کُ

 بوده یوحدورانِ  کودکیِ بشر و به دورانِ مربوط ،مسائل
 دورانآن  بهامروز را  یِکوانتوم دگاهِید میتوانینم و ما، است

 و آن را در قرآن بجوئیم! ،میببر



 
 اصالً به دنبالِ  ،شدهپس شریعتی، با توجه به مطالبِ مطرح ●

 و ،ی استقیتطباو روشِ  .ستین روز اسالم با علمِ انطباقِ
تطبیقِ دو مساله و دو مکتب با هم، و  یعنی ،یقیتطب منظور از

 سهیمقا مکتب با آن مکتب را نیاما . آنان سنجشِو  سهیمقا
 و مقایسه، به حقایقی دست یابیم، نیاساسِ ابرتا  ،یمکنمی

گیری از حقایقِ به در با بهره دیچگونه بادریابیم که، 
 .میور شیپ الیِ آدمی،عآمده، در مسیرِ رشد و تدست

 
 انمهِشیاند ،کهم یکنمی یسعهم ما  ،علم پیشرفتِآری! با  ●
ی شهیاند ،میبخواه کهمعنا  نیابه نه  ،اما ،میدهرشد  را

ر ه . چون در این صورت،میکنمنطبق با علم کامالً  ،خودمان را
 را یشخو فکرِباید ما هم  ، وشودیعلم عوض م از چندی،

 ببینیم کهباشیم و منتظر  باید مادر واقع، کنیم، و  عوض
هم ما  تا ند،اهمطرح کردرا  یدیجد یدهیچه ا دانشمندان
 !میهد جدیدِ آنان، تغییر نظرِ اساسِبرفکرمان را، 

 
 
 
 
 
 
 



 
 :سه نوع اسالم وجود داشت، در آن دوران پس ●
 
ثابت را  زیکه همه چ روحانیت، سمِیگماتدُ اسالمِاول،  ⬥
 پذیرد.را نمی یرییتغ چیو ه ،داندمی

 
اسالِم که  ،نیبازرگان و مجاهد یِانطباق اسالمِدوم،  ⬥

 البته امروز .دادندمی انطباق ،یعلم نِیبر مواز ،خودشان را
علم در  اش سپری شده است، ونوع نگاه دوران نیا دیگر
، که دیگر در مسائلِ فکری خورده هضرب رقد نآ امروز جهانِ

 .ستین و علومِ انسانی، کسی به دنبالِ چنین انطباقی
 
 نیا . دراست یعتیشر اسالمِکه  ،یقیتطبسوم، اسالمِ  ⬥

 راها دهیو ا ،هاشهی، اندها، مذهبهامکتب شهیما هم روش،
 نیا و از درونِ ،میکنمیسنجش و  ،داده قیتطب با یکدیگر

 یابیم.دست می نسبی قتِیبه حقها، تطبیق دادن
 
 تریو آشناییِ دقیق ترشیبی خواهانِ مطالعهدوستان اگر  ●

و  ،"مستضعفین آرمانِ" اتِینشر د،نهست با این موضوع
 مقاالتیاز است ر پُ ،"نیمستضعف نشرِ"نشریاتِ  نیهمچن

 ی،قیو تطب ،یانطباق دگماتیسم، اسالمِ سه نوع نیای درباره
 بحث موردِ ،لهامس نیا مختلفِ جوانبِ ای،گسترده که به طورِ

 گرفته است.قرار  یبررسو 
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