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 ،یعتیما را در رابطه با شر یجامعه یِفعل یشما مرحله ایآ ●

 یعتیشر یِاعتقاد _ یفکر با گفتمانِ ی"ییآشنا" یمرحله
 یعنی ،"یعتیشردکتر  فرهنگیِ ادِیبن"گونه که، همان د،یدانیم

 یمرحله ای دانند،ی، من و برخی از پیروانِ شریعتیفرزندا
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 پاسخ : 

 
در  دیاالن با این است که: آیا مامان آرش سوالِ دوستِ ●

 یودهت تا ،میکن فکری کارِ یعتیشر مکتبِو  اندیشهرابطه با 
گونه که  ، همانپیدا کنند "آشنایی" شهیآن اندبا مردم 

ه ب یعتیشر فرزندانِیعنی  ،"یعتیشردکتر فرهنگیِ  ادِیبن"
 یسع و کنند،گونه فکر می نیا، گرید یهاتیشخص همراهِ

 یشهیاند ،دانشگاه رفتنِ به طرفِ استادانِ اب ،کنند کهمی
ین ا ایدر جامعه مطرح کنند،  یمختلف یهارا به شکل یعتیشر
 یِاعتقاد _ یگفتمانِ فکر "کردنِ یاجتماع" یمرحلهباید  که
 در پیش بگیریم؟ را در جامعه یعتیشر

 
به  دیبا االن ما : آیاکه است نیآرش ا سوال و نظرِ پس ●

ین افقط و  ،بپردازیمبه مردم معرفیِ مکتبِ فکریِ شریعتی 
 درفکر  نیا ،نه که نیا ای م،یبشناساناندیشه را به آنان 

 ینسبطورِ به شریعتی  و طرفدارانِمردم و  ،وجود داردجامعه 
 انِ یجر" و رسالتِ ما این است که، این ،با آن آشنا هستند

آن  یعنی ؟میکن "یاجتماع انِیجر" کیبه  لیرا تبد "یفکر
 مطرح گسترده صورتیبه و ، بریمبجامعه  به درونِمکتب را 

 ،، از وضعیتِ فکری، به وضعیتِ عملیکهصورت این به  م،یکن
 تغییرِ وضعیت دهیم؟

 



 
از  یکیچون من  است، مشخصمن که فردیِ  نظرِ !خب ●
و ، هستم در خطِ شریعتی حزباولین  فکریِ گذارانِنایبن

در حزب این ما  یِهدف اصل :است نیاهم ما حزبیِ  اعتقادِ
 کیبه صورتِ اکنون را که  یعتیشری شهیاند ،که است

حداقل تا  و مطمئناً ،ما وجود داردی در جامعه "یفکر انیجر"
 کیصورتِ وجود خواهد داشت، به هم  گریپنجاه سالِ د

ی قفسهدر مکتب  نیوگرنه ا ،میروایدرب "یاجتماع انِیجر"
داِن استا تا ،میهم هنر بکن یلیخ اگرو  ،خواهد ماندها کتابخانه

مکتبِ شریعتی  در نهایت ،ندیایمان بدانشگاه به سمت
ی یک نظریه به صورتِو  ،هدرک دایپها دانشگاهدر  یگاهیجا

در  ،گرانیو دی ماکس وبر نظریه ثلِ م ،قابلِ توجه
به را جایگاه  نیکه ما ا ،شدخواهد مطرح  رانیا یهادانشگاه

 .میدانینم بخشرضایتو  یکاف وجه چیه
 
 انِیجر" به یک "جریانِ فکری"تبدیلِ این  یبراکارِ ما،  ●

 ،مان آرش اشاره کردندطور که دوستِ همان ،"یاجتماع
. این خطِ فکری استبا  یرابطهدر  حزب و سازمانساختنِ 

 بنیاد فرهنگی"، "کانون آرمان شریعتی"کاری که با ایجادِ 
، "های مسلمانشورای سوسیالیست"، "دکتر شریعتی

حزِب "، و "گروه شریعتی"، "سازمان نشر مستضعفین"
 آغاز شده است. "آزادی، برابری عرفان،

 



 
و  یو برابر یخواهانِ آزادمکتبِ شریعتی که  میدانیما م ●

 است:عرفان 
 
 یِ البته نه دموکراس ،است یخواهانِ دموکراس اول، ⬥

جامعه  اندامِ که در کلِ  ،ییشورا یِدموکراسبلکه  ،یپارلمان
 یاناست ید، دموکراسباش یفدرال سیاسی نظامِ ،پخش باشد

 و به باشد، ییتاسروباشد،  یشهرباشد،  یامنطقهباشد، 
نظاِم نوعی  ،ابعادشتمامیِ در  ییشورایک نظامِ  عبارتی،

 فدراتیوِ سراسری. ییِشورا یِدموکراس
 
 است. یستیالیسوسی نظامِ برابرانه کی دوم، خواهانِ ⬥

نافیِ هرگونه تبعیضِ نژادی، قومی، جنسیتی، طبقاتی، منزلتی، 
ی و... و از میان برداشتنِ نظامِ نمایندگی در هر سه حوزه

ی مستقیمِ مردم با این سیاست، اقتصاد، و فرهنگ، و رابطه
 ی اصلی در رشد و تعالی انسان.سه حوزه

 
معنوی و ، یستیاومان ی عرفانی،جامعه کی سوم، خواهانِ ⬥

را  دشانخو انسانیِ گاهِیجاها انسان ،معنا که نیبه ا است.
 ،خیو در تار ،در جامعه ،خودشان را در خود کنند، نقشِ حس
 یو در رابطه یرا در هست انخودش یواقع گاهِیو جا ،کنند درک

 .دنکن دایپ خدایی_های انسانیو ارزش امرِ قدسیبا 
 



 
 . خب!میهتحقق د دیباچه چیز را ما  است که مشخص اکنون ●

ا بپاسخِ ما این است:  چگونه؟و با چه ابزاری؟  ؟نیروییه با چ
ه میانِ ب ،کاهایسند بهفکر  نیبا بردن ابا کارِ حزبی،  ،یسازنهاد

 ی، براشوند ییراشو که نیا یبرادانشجویان، به میانِ مردم، 
 یبه سمتِ برابر که نیا ی، براشوند کیدموکرات که نیا

برسند،  سمیبه آن اومانها انسان که نیا یند، براوبر
 برسند، نقششان حقیقیِ تِیبه شخص ،به خودشانها انسان

 یاجتماع نوع انقالبِ کیکنند، و  فاءیخودشان را در جامعه ا
 .شود جادیا

 
 با استادانِ دانشگاه، با نزدیکیِ ،دیبااکنون از نظرِ بنیاد،  ●

، دشو "یسازدهیا"توسطِ این استادان،  تزِ شریعتی،هر  یبرا
. و ، تا این اندیشه دوباره عمومی شودو در جامعه مطرح شود

خوددارِی بنیاد از ورودِ به کارِ حزبی، هراسِ از این شاید 
 آن رگید دیشا ،شوند یمسائلِ حزب رِیدرگ باشد که، اگر

 ،یعتیرشهای پروژه یادامه ، وهایسازشهیها، اندیسازدهیا
 ریفک کارِ نیو ا شوند،دچار  ییگرابه عمل یعنی ،برود نیاز ب

 .انجام نشود
 
به هر دو وجه بها  دیکه، ما با میرابطه معتقد نیما در ا ●

 "یکارِ فکر" دیکه با دیگویدرست م ادیهم بن ،یعنی. میبده
در چارچوبِ  "یکارِ اجتماع"گرفت، و هم ما، که خواهانِ  یرا پ



سوال را  نیمان آرش که ا. االن دوستِمیهست یکارِ حزب
طه نق نیبه ا قاًیقصد دارند که مرا دق یمطرح کردند، به شکل

 بپردازم. یدو بُعد یِبکشانند، تا به طرحِ آن استراتژ
 
روشنفکرانِ خودآگاهِ فعاِل پیشگامان، به معنای ما  دوستان! ●

ا دو ب دیما با ،باشد یادو مولفهحرکتی باید مان حرکتِ فداکار، 
 ،است "کیدئولوژیحزبِ ا" یک که یحزب ،یکی :میحزب کار کن

در راستای مکتبِ شریعتی است، که  "کارِ فکری"و رسالتِ آن 
و  ،هم باشد "سازمان"تواند به جای حزب، یک میالبته 
کاِر " ،، و رسالتِ آناست "حزبِ برنامه"یک  حزبی که ،دیگری

 ."اجتماعی _سیاسی 
 
مطرح کرده است،  ۷در مجموعه آثار  یعتیکه شر یحزب آن ●

 ؟چرا ."کارِ فکری"، و رسالتِ آن است کیدئولوژیحزبِ ا یک
 در، ه بودزمبار صفرِی مرحله هنوز در یعتیشر که نیا یبرا

روشنفکرانِ خودآگاهِ فعاِل "و پرورشِ  ،"کریکارِ ف"ی مرحله
، و "اجتماعی_کارِ سیاسی" یمرحله هنوز واردِ و ،"فداکار

 ،نشده بود "نعرفا ،یبرابر، یآزاد"مبارزه برای تحققِ آرمانِ 
 .مبارزه بود صفرِی حزبِ مرحله ،آن حزبو 
 
شده از سوی شریعتی )همان سازمان آن حزبِ مطرح ●

عه، به جام "قالبِ فکریان"اش انتقالِ یک ، رسالت(پیشگامان
که  یحزب . به عبارتی،بود "انقالبِ اجتماعی"یک و ایجادِ 



 فکری پرورشِ را مذهبی مبارزِ و روشنفکرانِ انیدانشجو
 و، کندو متشکل می کند،می آماده کند،یآگاه مخود، دهدمی

 یعتیدر خطِ شرو  ،کیدئولوژیکامالً ا یا حزبِ یک سازمان
، "پروتستانتیسم"ی برای تحققِ پروژهنهادی است  .است
 خودآگاه، یصفو عیتش به جای ،یعلو عیتشمطرح کردنِ  جهتِ

 کردن مردم، و خروجِ جامعه از انحطاطِ فرهنگی.
 
آن گسترشِ  وپس از موفقیتِ آن سازمان یا حزبِ فکری،  ●
انقالِب "نیز تحققِ نسبیِ  و ،در جامعه "انقالبِ فکری"

 باید آغاز شود. "حزبِ برنامه"تالش برای ایجادِ یک ، "اجتماعی
ی مردم حزبِیک  ست،ین کیدئولوژیحزبِ ا یکحزبی که 

، آزادی"آرمانِ اساسِ برمبارزه  ،حزب نیادر و کارِ ما  ،است
برای این مرحله  یعتیشر خودِچنان که  .است "عرفان ،یبرابر

و از مکاتبِ گوناگون  ،انیاز اد ،هااز فرقهباید  :وید کهگیم
 .آرمانِ بشری تالش کنیمآن آئیم، و برای تحققِ  فراتر

 
 :مباشیدو حزب دارای  دیبا ،یمنطق، در یک روالِ ما االن ●

 انِ فقط طرفداراعضایش که  ،کیدئولوژیحزبِ ا ، یکاول
 در خطِ شریعتی "کارِ فکری" ،شااصلیکارِ و ، هستند یعتیشر

، و نشِر شریعتی بنیادِ االن کانون،که  یهمان کار ،است
. و دوم، یک حزبِ برنامه، برای دهندمیانجام  مستضعفین

که خواهانِ  فردی هر ،اعضایش و، "کارِ اجتماعی"بردِ پیش
 است. "عرفان ،ی، برابرآزادی"تحققِ آرمانِ 



 
چرا شریعتی به جای ..."یکی از دوستان از من پرسید که:  ●

سخن  "حزب"، از ایجادِ یک پیشگامان "سازمانِ"ایجادِ یک 
گفته است؟ در حالی که، از نظرِ من، برای کارِ فکری، ساختاِر 

ِت پایانِ فعالیپس از که، تر است. و دیگر آن سازمانی مناسب
 ۵۵ علنیِ دکتر شریعتی، دو سازمانِ پیروِ مکتبِ او از سالِ

به جای انتخاِب  آنان، ،شروع به فعالیت کردند، و عجیب آن که
 "یساختارِ سازمان"، از نظرِ شریعتیی موردِ "یساختارِ حزب"

 "علتِ این امر چه بوده است؟...استفاده کردند. 
 
یرِو های پگذاران سازمانبنیانمن در پاسخ چنین گفتم که:  ●

به  امروزشریعتی در آن زمان، هنوز مراحلِ مبارزه را مثلِ 
بندی نکرده بودند. ضمن آن که، در آن این دقت مرحله

شرایطِ اختناق، امکانِ کارِ حزبی فراهم نبود، و ریسکِ امنیتِی 
 بوده است. باالکارِ حزبی بسیار 

 
پاسخِ  نه سازمان؟و  حزب، چراکه، سوال رابطه با این  در ●

اساِس بر ،یعتیشراحتماالً  از نظرِ من، من این بود که:
ی چهل دو دهه در "های هرمیسازمان"از که تلخی  هایتجربه

را  هرمی ی غیرِدموکراتیکِهاسازمان نیا ،داشتو پنجاه 
رور مستبدپو بسته  چرا که دارای ساختاریدانست، نمی دیمف

 ،همین دلیل، ساختارِ حزبی را پیشنهاد کرده استبه  و بودند.
 .باشد یجمع ، وییشورا ،کیدموکرات تا رهبری به شکلِ



 
 ،میدقت کنما به ساختارِ تشکیالتیِ شیعه اگر جالب آن که،  ●

اِر ساختبه  ترشیبرهبری در خودِ شیعه، شکلِ  ،که مینیبمی
 ییهابه گروه ترو بیش زب!یک سازمان شبیه است تا یک ح

یِ حزب ساختارِتا به  ،بود هیشب نیمجاهد و انیفدائ لِمث
به نظرِ من، طرحِ ساختارِ حزبی از طرفِ  پس،موردِنظرِ شریعتی. 

 شریعتی، کامالً آگاهانه و عامدانه بوده است!
 
 :حزب است خواهانِ دو یعتیشر پس ●
 
کاِر "جهتِ  ،است "کیدئولوژیاحزبِ "حزبِ اول، یک  ⬥

ی شهیاند ،یاسالمی شهیبردنِ اند شیپ ، در راستای"فکری
ی شهیاند ،یمذهبی شهیاند ،یعتیشری شهیاند ،یعیش

 ادِیبنهمین االن  حزب نیا کنیم. و فرض می، و..یعرفان
 فرهنگیِ دکتر شریعتی باشد.

 
 ،"کارِ اجتماعی"جهتِ  است، "برنامهحزبِ " کیحزبِ دوم،  ⬥

آرمانِ بشرِی  تحققِ برای مبارزه بردنِ شیپ در راستای
ی محکوم حزب، حزبِ طبقه نیا ."، عرفانیبرابر ،یآزاد"

ی موجودِ در "جنگِ طبقاتی"آنان است در آن  "سنگرِ"است، 
 اقشارِدر راستای منافعِ مردم، ی تودهجامعه، و متشکلِ از 

کارمندان، اورزان، شکارگران، ک نظیرِمحروم و محکومِ جامعه، 
 محروم. اقشارِدیگر و رانندگان، پرستاران، معلمان، 



 
ه این ب باشیم. یادو مولفه دیما بااز نظرِ تشکیالتی،  پس، ●

، کیدئولوژیحزبِ ا ی، یککی م،یدو حزب داشته باش معنا که،
رنامه، در ، و دیگری، یک حزبِ ب"کارِ فکری"در راستای 

کرِ مبارز باید عضوِ هر دو و هر روشنف ."کارِ اجتماعی"راستای 
است که در حزبِ برنامه  کافینیز ی مردم حزب باشد، و توده

 د.عضو باشن
 
 ایمولفهتک کهخطِ شریعتی،  جریاناتِاکنون، استراتژیِ  ●

 نهاتکنند، و یا می "کارِ فکری" تنهایا  به این معنا که،هستند، 
 ! چون:، با شکست روبرو خواهد شد"اجتماعیکارِ "
 
نشرِ  جهتِ و بنیاد، صرف در یک سازمانفکریِ کارِ  ⬥

این اندیشه به متنِ جامعه،  بردنِ با هدفِ ،ی شریعتیاندیشه
ک ی یوقت زیرا ،است غیرِ علمیکامالً  و روشی پردازیخیال یک

ته رف، شته باشدحضور ندامتنِ تحوالتِ اجتماعی در  اندیشه
 .حذف خواهد شد از جامعه شده، و یذهنامری  رفته

 
نقدِ قدرت، "با استراتژیِ ، یک حزبدر  اجتماعیِ صرف کارِ ⬥

ی "جریانِ فکری"با هدفِ تبدیل ، و "نقدِ ثروت، و نقدِ معرفت
نِ کارِ فکریِ ودب، نیز "جریانِ اجتماعی"شریعتی به یک 

به علتِ فقدانِ  آن حزب، چون ،بودزمان، موفق نخواهد هم
 باز خواهد ماند. در تمایالتِ جامعه، درکِ تحولِاز  کارِ فکری،



استراتژیِ کارِ فکری و کارِ دو  بِ یترک ازمندِ یما ن پس ●
 و توامان یِاجتماع _ یحرکتِ فکر کیو به  م،یهست اجتماعی

به  آینده،چند سال  در ،که دوارمیام و مندیم.ازین انمزهم
 .میزمان برستوامان و هم یِاجتماع _ یحرکتِ فکر نیا

 
در  ، و"اصل" حزب کدامکار در  سوال این است که، حال ●

 ی که کارِروشنفکرانکه، من معتقدم  است؟ "فرع" حزب کدام
 ضار کنند، مثلِ احسان شریعتی، سوسن شریعتی،فکری می

باید  رتشیبحضوِرشان  ،و... رهبرِ نشرِ مستضعفین، ،یجانیعل
درصد  تادفهشان فعالیتِ و باشد، کیدئولوژیدر آن حزبِ ا

 در حزبِ برنامه باشد. امادرصد  سی ایدئولوژیک، ودر حزبِ 
این  یِاجتماعی بدنه یروهایکه ن ،ما مثلِ یافراددر رابطه با 

 "یکارِ اجتماع" فعالیتِ ما باید رصدِد هفتاد ،میهست فکری خطِ
و ایجاِد  ،یکارِ سازماندهدر حزبِ برنامه، و در راستای 

 نیز درصد یس ، وباشد و... کا،یسند ه،ی، اتحاددنها الت،یتشک
 که عضوِ آن هستیم. یفکر حزبِآن در  "کارِ فکری"
 
، ایمتمرکز نکرده هاکیتفک نیا ما تا امروز، چندان بر روی ●
که، از این پس، بیش از پیش، به ضرورتِ این  دوارمیام و

خودآگاهِی "به یک نموده، و توجه و تفکیک، تمرکز 
در استراتژِی  ،آشفتگیهمه ، برسیم، و از این "تشکیالتی
های رهایی یابیم، و به شکلی دقیق، به تفکیکِ حوزه ،مبارزاتی

 .میباش کارِ فکری و کارِ اجتماعی خودآگاه



 
از امروز دیگر این مساله برای ما جا  ،من امیدوارم که ●

 افتاده باشد که، نیازِ هر روشنفکرِ مسئولِ دردمندی، حضورِ 
حزِب و دیگری،  ک،یدئولوژیحزب ایکی،  است: حزبدو در 

در مسائِل و  یعتیدر خطِ شر "یکارِ فکر" یبرا یکی .برنامه
کارِ " و دیگری برای، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و...

 ی بشری.گانهآرمانِ سهبردِ شیپ در راستای "اجتماعی
 
رسالت را بر دوشِ ما دو مکتبِ شریعتی  ،تردر بیانی روشن ●

، جهتِ خودآگاهِی "فکری کارِ" رسالتِ اول، :قرار داده است
 هایشهیبا اندفکری  یمبارزهنیز خودمان، خودآگاهیِ مردم، و 

، در راستای نقِد "اجتماعی کارِ" و رسالتِ دوم، .ضدِ انسانی
نیز و زر و زور و تزویر،  قدرت و ثروت و معرفت، و مبارزه با

ایستادگی در و  ،یدارهیسرمانظامِ مبارزه با وجوهِ گوناگونِ 
 .یستیالیامپرهای نظام تحمیلیِ یسلطههر نوع برابرِ 

 
خِط روِ پی مبارزِ روشنفکرِ کی :که میباشتوجه داشته ما باید  ●

کار در یکی از این دو  وقفِ صرفاً را خود تواندنمی ،یعتیشر
یک  ،فکر و عمل نِیب ،یعتیشر در مکتبِ ،چون حزب نماید،

کاِر بدونِ  یِفکرکارِ هر نوع  .استبرقرار  حیاتیی رابطه
بدونِ کارِ  یِکارِ اجتماع، و هر نوع "گراییذهنیت"، به اجتماعی
 شود.کشیده می "گراییعمل" یبه نوعفکری، 

 



 
 وفکر و ذهن،  یپدیدهدو  نِیب شهیهم ،یعتیشر در مکتبِ ●
و  است، برقرار یکیالکتیدی رابطه کی ،تیذهن و تینیع

هر  "بخشِعینیت"نیز ، و عمل عمل "بخشِجهت" فکر اساساً
 را کنترل نیآن او کند، می آن را کنترل نیا ،است فکری

 و ، و به شکلی توامانفکر و عمل را در کنارِ هم اگرو کند، می
یا ناموفق خواهیم بود  ،که دینکن دیترد پیش نبریم،زمان هم

 .)مجاهدین( شد میخواه دهیبه انحراف کش)آرمان(، و یا 
 
در  نیمجاهد :شابزرگی نمونهاگر بخواهم مثالی بزنم،  ●

 .است گراییتیدر ذهن نیمستضعف و آرمانِ ،ییگراعمل
ر و به دوکرد،  هیتک "تیذهن"به  نیمستضعف آرمانِ سازمانِ 

و سازمانِ ، از اثرگذاری بر جامعه دور ماند ،جامعه از واقعیاتِ
، به کژراهه رفت، در نهایتو  ،کرد عینیت تکیه مجاهدین به

 .شد تبدیل ی غیرِمردمیفرقهیک به و 
 
 یکی ، ونیمجاهد یکی :میدو وجه ضربه خورددر هر ما  ●

 و دیگری اسیرِ ذهنیت. ،یکی اسیرِ عینیت ن،یآرمان مستضعف
که دو  کردیم یسع ، وبود ذهنی مترکدر آغاز البته آرمان 

 سالِ ی دومِوجهی عمل کند، اما رفته رفته، و به ویژه از نیمه
که من  یداریه در دک چنان ،شد دهیکش صرف تِینبه ذه، ۵۳

 زود یلیخ نیز او ، متوجه شدم کهداشتم با ابوذر ورداسبی
 :گفت تاسف ا، و ببود پی بردهزدگیِ آرمان این ذهنیتبه 



 
 در نوگراییِ  قویفکریِ  انِیجریک  آرمانِ مستضعفین... " ●

خوب  مسائل را و است، قابلِ توجه فکریِ قِعم اب ، ومذهبی
نوِع  نیبهتر و کند.، و خوب تجزیه و تحلیل میفهمدیم

 اسالمِ  امروز از اسالم در جامعه مطرح است، که یریتفس
سیار ب تِیذهن یبومن متاسفانه  اما است، نیآرمانِ مستضعف

 "کنم...حس می اخیرِ آن نشریاتدر را  شدیدی
 
خدا بر او  که رحمتِ ورداسبی عزیز، ابوذر خودِکه،  هر چند ●

 این که ییتا جا، دچار شد ییگرابه عمل متقابالًش خودباد، 
 نفوذِ  رِیرفت ز گرایی،عملآن ی انسانِ فرهیخته، در پروسه

مسعود رجوی، و در نهایت، در عملیاتِ فروغِ جاویدان شهید 
 نیترمیمرداز  یکی ، وشاه دورانِ او از مبارزانِ شد.

ما به شو قاطعیت  با صراحتو  دیترد یب .ما بود روشنفکرانِ
ابوذر  مثلِ یروشنفکر چیه گویم که، پس از شریعتی،می

ی با تودهنداشت. او پیوندِ عمیقی  یاتوده ورداسبی پایگاهِ
و  قیعمشهر و جویبار و... داشت، و از پایگاه در قائممردم 

و من با شنیدنِ خبِر  مردم برخوردار بود. ای در میانِگسترده
 ی. او مظهرِ یک روشنفکرِ فرهیختهاو بسیار گریستم مرگِ

کمتر شاهدِ ظهورِ چنین روشنفکرانِ مبارِز مبارز بود، و ما 
 یادش گرامی باد! عدی هستیم.چند بُ مردمیِ
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