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 پرسش : 

 
اعتقاد  یبه مسائلِ طبقاتشریعتی دکتر  که نیچرا با ا ●

بها داده  او "یِ فرهنگ دگاهِید"به  ترشیداشت، پس از او ب
ا از ل رائمس نیا دیما نبا ایآ ؟شا"یطبقاتدیدگاهِ "به شد تا 

 مطرح باشد؟! چون دیبا "یعتیکدام شر" :که میکن کیهم تفک
 یکند، در صورتینگاه م یعتیخودش به شر دگاهِیبا د یهر کس

خودمان  یرا برا "؟یعتیشر کدام" موضوعِ دیبااول  ،که
 .میروشن کن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 پاسخ : 

 
به ی حتشریعتی به تاریخ، به جامعه، به انسان، و بله، نگاهِ  ●

خواهی بدانی اگر می :گویدو می ، نگاهی طبقاتی است،افراد
، خورد! به عبارتیکند، ببین از کجا میفردی چگونه فکر می که

 و یکی از یک نگاهِ طبقاتی است. ،نگاهِ شریعتی به افراد هم
ین خطِ فکری، عواملِ انحرافِ اکثریتِ طرفدارانِ شریعتی، از ا

 بوده است! صرف ی"گرایشِ فرهنگی"همین 
 
 را یعتیامروز کدام شر ،که میکن کیتفک قاًیدق دیبا آری! ●
 :دادم که حیتوضهای قبلی پرسشدر  . و منکنیممطرح  دیبا

 "اصالحِ مذهبی" ی، پروژهی شریعتی در آن دورانپروژه
 و آنماند،  "ناتمام" پروژه همآن و ، بود (سمیپروتستانت)

 توسطِ  دیباپس از او  ت،سیپروتستانت کِیدئولوژیا یِعتیشر
 کِ یدئولوژیحزبِ ادر یک سازمان یا و  ،ایدئولوگ روشنفکرانِ

 شد، که نشد.و تکمیل مییافت، میادامه  مدرن،
 
آرمانِ مستضعفین، و چند  توسطِ سازمانِ البته این رسالت، ●

 ،شصت سالِپیش از سرکوبِ شدیدِ تا سازمانِ کوچکِ دیگر، 
پس از آن، با دستگیریِ روشنفکراِن اما  ،تا حدی انجام گرفت

رها شد، و تنها به صورتی محدود و  این خط، و شرایطِ اختناق،
 ادامه یافت. ،، در ایران و اروپاو نا کارآمد محفلی



 
ش به یخواندازِ و از چشم خویش دگاهِیبا د یهر کس آری! ●

ما پیش از آغاِز  ،که یدر صورت ،کندمی نگاه یعتیشر
 یرا برا "یعتیکدام شر" یباید مسالهاول مان، حرکتِ 

تاکید  مدام به همین دلیل، ،من . ومیخودمان روشن کن
ی یک پروژه، "در آن دوران" ،یعتیشر یپروژه :کنم کهمی
 یِ ینوزا" یک در چارچوبِ (،سمیپروتستانت) "اصالحِ مذهبی"

، و این بوده است ،اسالمخودِ  نجاتِ یبراو )رنسانس(،  "ملی
 بودنِ آن پروژه نیست! "جاودانی"به معنای 

 
 سازگار ،دورانِ مابا ضروریاتِ  ،پروژهآن  رگیامروز د ●

چرا که، آن  .و دورانِ تاریخیِ آن به سر آمده است، نیست
ی خودآگاه کردنِ مردم از ماهیتِ ارتجاعیِ مذهبِ پروژه

به صورتی فکری و و ، که توسطِ شریعتی، "تشیعِ صفوی"
از  مردم "عینیِی تجربه" بافرهنگی و ذهنی آغاز شده بود، 

در چارچوبِ آن هم ماهیتِ آن مذهب، در چهل سالِ گذشته، 
 ،است انجام شده ،بیمذهبارِ فضاحتبار و فاجعهحکومتِ یک 

شده، این پروژه، البته به صورتی ناقص و سقطدر واقع و 
 وی قابلِ پیگیری نیست! دیگر یک پروژهیافته است، و  تحقق
ما، به خسته و بیزارِ ی امروزِ ما، و به ویژه نسلِ جوانِ جامعه

و ما هیچ وجه تمایل و توانِ پیگیریِ این پروژه را ندارد، 
ر د باید استراتژیِ دیگری رابخش، پیروانِ این مکتبِ رهایی

 گیریم.بدر پیش  راستای تحققِ آرمانِ شریعتی



 
در  یعتیشر که ایپروژههمان  امروز هم لزوماً نبایدما که  ●

 یطرح کی یعتیشر .میهکرد را انجام ددورانِ خویش انتخاب 
 یکدر ناتمام را  همان کارِ دیما باو ، ناتمام ماند که ،داشت

رساندیم، و تالِش می انیبه پا کیدئولوژیا حزبِسازمان یا 
بارِ  ،با سرکوبِ ما ،کاراین خودمان را هم انجام دادیم، اما 

، دچارِ کار ناتمام ماند، و سی سال رها شد، و در نهایتِ دیگر
 !از کار افتاده است زمانیِ با جامعه شده، وناهم

 
 یعتیشرآن ، هم بود رگید یِعتیشر کی، شما به قولِآری!  ●

شت، و در پایانِ عمرِ خویش، به آرمانِ دا یطبقات گاهِدید که
پس از او رسیده بود. و به عبارتی،  "عرفان، برابری، آزادی"

ی در چارچوبِ پروژه ،ایدئولوژیک "کارِ فکریِ"ی مرحله
ر د، "حزبِ ارشاد"و در قالبِ تشکیالتیِ پروتستانتیسم، 

ی حزبی "کارِ اجتماعی"ی مرحلهحرکتِ فکریِ خویش،  نهایتِ
فراایدئولوژیک را تئوریزه کرد، تا روشنفکرانِ مبارِز 

برای تحققِ آرمانِ  ،ی خویش رامبارزهبرخاسته از متنِ مردم، 
 آغاز کنند. ،"عرفان، برابری، آزادی"
 
گریزیِ برخی های خطِ شریعتی، سیاستامروز، یکی از آفت ●
شدگی توسط آنان در اوجِ مسخ است. یعتیشر انِطرفدار از

 سیاست بهشما چرا ..." گویند:، به ما می"خودآگاهی"ی ایده
پردازید، و به دنبالِ ایجادِ یک حزب در خطِ شریعتی می



 ه شدنِ ایننِلیِ بیانگرِ اَبه روشنی سوالی که،  ."...؟!هستید
 !است "خودآگاهی"ی و ایده "کتاب"افراد با 

 
و ی مشخصی دارد. معادله کی یعتیشر ،که یحالدر  ●

 یعالوهه ب "وانیح" ،با ستا یانسان مساو گوید:می
 !"یاسیاست س یوانیح ،نسانا" دیگر، و به عبارتِ !"استیس"

 انسان حیوانی است ،البته .کندمیکه افالطون  تعریفیهمان 
 نیا آنان اگر منظورِ ،آری .مداراستیس یوانینه ح سیاسی، و

 استمداریس یعتیشر ،نبود، بله استمداریس یعتیاست که شر
 "یاسیس" ،اما ،دشنمی هم کیبه قدرت نزد اصالًو نبود، 

 بودن نیست. "مدارسیاست"بودن به معنای 
 
ردِ آن فاز نظرِ شریعتی، سیاسی بودن به این معنا است که،  ●

خود، جامعه، و  سرنوشتِ :که ستا آنبه دنبالِ سیاسی، 
 شیپبه  ،و مشترکاً ،باهم ،گرانیخودش و د ،ش رایخو کشورِ
ر و داین که توسطِ دیگران و قدرتِ حاکمِ بر جامعه، نه  ،ببرند

 !کنترل و اداره شوندراستای منافعِ آنان، 
 
ی شدن، واردِ حوزه "یاسیس"، که با "وانیح" نیاو اکنون،  ●

ی است که، با برخورداریِ از مختارانسانِ  انسانی شده است،
آن است که، خود، آن به دنبالِ ، "گریقدرتِ انتخاب"این 

که  داجازه ندهو بسازد،  ،را "شیخو ییِخدا شتنِیخو"
 .کنند نییش را تعاسرنوشت گرانید



 
را، برخالِف  "سیاسی"ی واژه ، معنایگویاهواداران  نیا ●

معنای عرفی و ، و بر مبنای "فرهنگِ شریعتی"معنای آن در 
 "کسبِ قدرت"به معنای تالش برای ، آن در جامعه معمولِ
در همین  ،نیزرا  "ی سیاسیمبارزه" اند، و هر نوعگرفته

 !کنندمعنا می ،عرفی معناییِ چارچوبِ
 
 یعتیشر دهند که زندگیِ خودِخود زحمت نمیهرگز به آنان  ●

های را بررسی کنند، تا مبارزاتِ او از آغاز جوانی، و سال
 :هک نداهدرک نرسید ایننیز به ببینند! و او را  زندانی بودنِ

آغازِ  ،در واقع ،)پروتستانتیسم( "اصالحِ مذهبی"ی پروژه
خودآگاه، "ساختنِ روشنفکرانی برای  ،"طرحِ یک ایدئولوژی"

به یک ایدئولوژِی  آن مبارزان،تجهیزِ ، و "فعال، و فداکار
، در ایسه مرحلهی انقالبی، جهتِ آغازِ یک مبارزهانسانی و 

 ،"عرفان، برابری، آزادی"ای مبتنیِ بر راستای تحققِ جامعه
 است.بوده 

 
ها و نوشتهدر ی اصالحِ مذهبی هم، او در همان دوره ●

 ۲۵۰۰های . جشنکند، مدام نقدِ قدرت میشیهایسخنران
ِن زندانیا ربارانِیت به اعتراضِدر  کوبد،شدت میساله را به 

یم ایراد را "پس از شهادت"و  "شهادت" یِسخنران ،سیاسی
ز و هرگ ،کندمتلک بار میی هم ی هواشناسارهبه اد یحت کند،

 .ستیفارغ ناز نقدِ قدرتِ استبدادی 



 
ی عاملِ انحطاطِ جامعه در سطحِ کالن، او در آن دوران، و ●

داند، و در این رابطه، راهِ نجاِت میارتجاعی مذهبِ  ،ایران را
 "اصالحِ مذهبی"ی انجامِ پروژه ،انحطاط رااین از جامعه 

 نآ هدفِ اصلیِ او، پیش بردنِ، و دانسته )پروتستانتیسم(
 است.بوده  ی حیاتیپروژه

 
آری! ما پیروِ مکتبِ شریعتی هستیم، اما این به آن معنا  ●

همان کاری را انجام دهیم که او انجام  نیست که، ما هم باید
ای را انتخاب کنیم که او انتخاب کرد! چون داد! و همان پروژه

دارد،  "شرایط"و  "زمان"استراتژی هر عصری، ربطِ وثیقی به 
کنیم، و بینِ ما و و ما در زمانه و شرایطِ دیگری زندگی می

 فاصله است. "انقالبِ مذهبی"شریعتی، یک 
 
در خطِ شریعتی، پیدایشِ گرایشاتِ گوناگون املِ یکی از عو ●

وی،  بُعدی شدنِ بسیاری از دوستداران و حتی پیروانِکو ت
اوست، که امری خودِ بسیار در آثارِ گفتاری وجودِ تناقضاتِ 

نقِد "در وی ی رسالتِ دوگانهی زادهطبیعی، و ضروری و 
نقِد "، و ی پروتستانتیسم()در چارچوبِ پروژه "مذهب

و در راستای خلقِ ، ی فرامدرن()در چارچوبِ پروژه "مدرنیته
 بوده است. ،بخشیک مکتبِ رهایی

 
 



 
در این رابطه، آن دسته از خوانندگانِ آثارِ شریعتی، که با  ●

چرا  :گویندی او آشنا نیستند، متحیرانه میاستراتژیِ دوگانه
 تیجا عقالن کی ؟کندمی متناقض صحبتنین این چ یعتیشر

یجا م کی !کندمی دفاع آناز  و در جایی دیگر ،کوبدمی را
 :گوید کهمی یی دیگرجا و در م،یبش یعقالن دیبا ویدگ

 و زندانی شدنِ  سرکوب یبرااست شده  یابزار ،تیعقالن
داند، و را خوراکِ روحِ انسان می جا عرفان کی .امروز انسانِ

منع  جایی دیگر انسان را از غرق شدنِ در هپروتِ عرفان
 !ه استروشن نشد ما فِیتکل کند! و باالخرهمی

 
 است خاطراین ه بی، تاین احساسِ تناقض در آثارِ شریع ●

ی قرنِ شانزدهمی پروژه در چارچوبِ داردزمانی که در  او ،که
به خواننده  ،زندحرف می )پروتستانتیسم( "نقدِ مذهبی"

 یزمانو در  !نرودنبالِ عرفان و به  !باش یعقالنگوید که: می
 "نقدِ مدرنیته"ی قرنِ بیستمیِ در چارچوبِ پروژهدارد که 

نیز را  تیعقالنضرورتاً کند، می را نقد تهیرنمد، (فرامدرن)
به ، و به غرببه عنوانِ پادزهری، عرفان را و  کند،می نقد

 .کندمی زیتجو ،یی بشرندهیآ
 
 وید:گیم اینجا و در !کننبه عرفان تکیه  :گویدآنجا میاو در  ●

سوسن  به قولِ خواهرمان ،که نیا خاطرِ ه ! ب؟چرا !کنتکیه 
زمان ناهمی با دو پروژه ،شیخوی در دوره یعتیشر :یعتیشر



در یک دوران،  از: بوداش، عبارت هدف. و ستبوده اروبرو 
و  توامان ،را "زمانناهم"ی دو پروژه ،"زمانهم"به صورتی  و

 :بردن شیپبه  ،هم در کنارِ
 
 "نقدِ مذهب"شانزدهمیِ ی قرنِ پروژه، پروژهِ اول ⬥

 اتِ برای نج ،"یمذهب اصالحِ" یک نوع، است انتیسم(ت)پروتس
 و رهاییِ جامعه از انحطاطی تاریخی.، اسالم مذهبِ

 
 "هتنقدِ مدرنی"ی قرنِ بیستمیِ پروژه پروژهِ دوم، ⬥
ک ی ساختنِاز مدرنیته، و  فراتر رفتنِ یبرا، است درن(رامُ)فَ

آرمانِ بشریِ  طرحِ، برای فردای انسان، با "فرامدرن"مکتبِ 
طرحِ عرفانِ  ،مذهبی سمِیطرحِ اومان ،"یآزاد ،یعرفان، برابر"

 ،ایثاری سمِیالیطرحِ سوسیی، شورا یِراسطرحِ دموکتوحیدی، 
 و طرحِ انترناسیونالیسمِ انسانی.

 
)در درونِ  "آنجا"در  ، اوما با تعجب بسیار شاهدیم که ●

گرِ ما به یک ایدئولوژیِ خاص، به دعوت نقدِ مذهبی(، یپروژه
)در دروِن  "اینجا"و در  است، "تشیعِ علوی"ایدئولوژیِ 

 آن است بهتر :گوید کهمیبه صراحت  ی نقدِ مدرنیته(،پروژه
با یک  و ،آئیم دربه خودمان  یافرقه هایچارچوب نیاز اکه، 
 !میکن فکر کیدئولوژیفراا باالتر، یسطحدر و  ،"فرارَوی"

 ،یعرفان، برابر" یِبشرهای به آرمانو  !مینگاه کن یافرقهفرا
 !میکن تکیه "یآزاد



 
ی ، با توجه به این دو پروژهرا مطالبِ شریعتی دیما با ●

ی هاتا درکِ درستی از دیدگاه م،یکن کیتفکاز هم  شده،مطرح
خوانید، از او را می یکتابشما هر زمان که  او داشته باشیم.

به عنوانِ مثال، انجام دهید. را تان باید این تفکیک در ذهن
 "مذهبِ اعتراض ،انتظار"در حالِ خواندنِ کتابِ شما االن  اگر

 یپروژه در درونِ االنشما  هستید، باید بدانید که،
 کنید.دارید تنفس می سمیپروتستانت

 
 "تامام و متاُ"ت، آنجاس "تشیعِ صفوی، تشیعِ علوی"کتابِ  ●
ی در درونِ پروژه آنجاست، "شوراو  تیوصا" نجاست،آ
 در اسارتِ  ،نیماش"اما کتابِ است.  "اصالحِ مذهبی"

حِث بو...، ، "الیناسیون" ،"نگاهی به تاریخِ فردا"، "یسمنیماش
 یدر درونِ پروژههای او دیدگاهو بیانگرِ ، است امروز

 .است "درنرامُفَ"مکتبی  ، و برای طراحیِ"فرامدرن"
 
 نقدِدارد  که ییجاآنو در اما باید هوشیار باشیم که،  ●

 نیا "فرامدرن"از موضعی  ددار ،کندمی یدموکراس
از  زمانی کهو کند، می را نقد یامروز سمِیبرالیل یِدموکراس

در  امروز انسانِ یِشدگغرق ددار ،زندحرف می ونیناسیال
د نق را بوروکراسی و تکنوکراسیکُشِ انسانهای نظامدرونِ 

ی بر میراِث ، و با تکیهی موجودتا با نقدِ مدرنیته ،کندمی
 را طرح کند. "فرامدرن"بینیِ مذهبی، مکتبی شرقی، و جهان



 
 هدد، و هشدار دهدارائه به ما را  ییالگو کی دهخوایماو  ●

 "سمِ یمدرن"و  ،شدیرها  ارتجاعی آن مذهبِ از  تو اگر که:
 حتیدامنِ در  بیفتیباز مبادا  ،یرفتیشاه را هم نپذی دوره

هم  در آن مدرنیتهچون  ،غربیموجودِ  ی"تهیمدرن"همان 
 به قولِ مارکس وِبِر، مدرن، تِیآن عقالنکه،  چرا ست،ین یخبر
در دیگر  تو ،که است ساخته دیگری نِیقفسِ آهن باز

 !یبخور کانتتوانی نمی یتحاش چنگال
 
ا م :که که فوکو معتقد بود ییتا جاآری! یک قفسِ آهنین!  ●

نیزبیاز ت یکی . اومینداررا  از قدرت ییِامکانِ رها اصالً
 لسوفانِیف نیرکارتاز محافظه یکی ، و در همان حال،نیتر

به  را قدرتی ، که فلسفهاست ی قدرتدر حوزه ماعصرِ 
ی است کارمحافظهفیلسوفِ عمالً  اما ،کندمی مطرح شکلی جدی

، از نظِر را نیآهن قفسِ نیادر  ،اسارتِ همیشگیِ انسان ،که
 پذیرد!می فکری

 
است که  "نقدِ مدرنیته"ی باز در چارچوبِ همین پروژهو  ●

نظامِ سوسیالیسمِ موجود در کشورهای  به نقدِ شریعتی
: دهد کهاو به ما هشدار میپردازد. شوروی و بلوکِ شرق می

 نظامِ  نیا در که االن تو !باش جهانِ سومی! هشیارای انسانِ 
 آن، و رفتنِ به سوی از و در پیِ خروجِ  ،اسیری داریسرمایه

 ظامِ ن نظیرِ ایهستی، مبادا به سوی نظامِ بسته سمیالیسوس



 دیگری گرفتاربارِ اسارتی نظامِ و باز در چنبره ،بروی یوشور
توتالیتِر  یِدولت_حزبی یِدارهیسرما یک نظامِ درشوی! 

 روکراتِ وب تکنوکرات کُشِانسانکُش و آزادی ایدئولوژیکِ
در عاشقِ  انسانِآن  ،که ایدهیتازه به دوران رسی طبقه یک

حتی از دستاوردهای  آرزوی رهایی را، با شعارِ سوسیالیسم،
 محروم کرده است! ،داری همنظامِ سرمایه

 
 های استبدادینظامدهد که: اگر از این هشدار مینیز و  ●

 ،یورب و دموکراسی یدنبالِ آزادبه  یهخوایم رها شدی، و
داری یک نظامِ سرمایهایجاد و گسترشِ سوی باز به مبادا 

متمرکزِ  یِپارلمان یِدموکراسیک نظامِ سیاسیِ بروی، و 
 حاکم ی خویش،های جامعهبر انسان ،را محورِ غیرِشورایینخبه

 دگی را، به شکلی دیگر، جاودانه کنی!، و این نظامِ نماینیکن
 
 طرحِ سوالِ  به ضرورتِمن هم  شما، سوالِ نیادر رابطه با  ●
باور دارم. اما اگر در و پاسخِ دقیقِ به آن،  ،"؟یعتیکدام شر"

در باز  ،تکیه کنیم "شریعتی، با نگاهی طبقاتی" بهتنها  ،نهایت
چپِ  "دنِید یی مسائل را طبقاتهمه"آن نگرشِ دامِ 

 شد مخواهی انحرافیهمان  دچارِ و ،خواهیم افتاد ارتودکس
شریعتی، با "از طرفدارانِ شریعتی، با گرایشِ گروهی که، 

 شدن! "بُعدییک"دچارِ  :، دچارِ آن شدند"نگاهی عرفانی
 
 



 
 بُعدیسه  بخشِییاهر ییک اندیشه ،یعتیشر یاندیشه ●

 ،اتیاجتماع ات،یاسالم"ی برخوردارِ از سه حوزه :است
و  ،"خلق"، در اجتماعیات به "خدا". در اسالمیات به "اتیریکو

یر ناپذسه ُبعدی که تفکیک پردازد.می "خود"در کویریات به 
، به اساسی است، و نادیده گرفتنِ هر یک از این سه بُعدِ

ی خروجِ کاملِ از مکتبِ شریعتی است. چرا که مکتِب منزله
خود، " یگانهبینِ سه یولیِ رابطهشریعتی، براساسِ تنظیمِ اص

و خروجِ از این حرکتِ سه ُبعدی، استوار است،  "خلق، خدا
 بخش است.ی رهاییخروجِ از این پروسه

 
ر داما ی شریعتی بپردازیم، هر سه بُعد اندیشه هما باید ب ●

 متناسبِ با آن دورانباید ما  گاهِهیتکاولویت و ای، هر دوره
باید تکیه  ما ما، اولویتِ امروزِی در جامعه ،من از نظرِو . باشد

 و اتیبه اسالم، آن باشد، و در کنارِ  "اجتماعیات"بر بُعدِ 
 .میپردازهم ب اتیریکو
 
ی یک ارتجاعِ مذهبی، امروز، با توجه به حاکمیتِ چهل ساله ●

و بیزاریِ مردم، و به ویژه جوانان، از مذهب، بُعدِ اسالمیات 
به قولِ خوِد دارد، و ُبعدِ کویریات هم، هیچ کششی ندیگر 

ی فقیر و استبدادی، ابزارِ فریب و جامعهدر یک شریعتی، 
ا م حضورِمسخِ انسان است، و در نتیجه، تنها راهِ استحمار و 

 شریعتی است. "اجتماعیاتِ"میانِ مردم، طرحِ  در



 
ی از نظرِ شریعتی، یک انقالبِ اصولی، دارای سه مرحله ●

ِب انقال"، و "انقالبِ اجتماعی"، "انقالبِ فکری"است: اساسی 
ی ی اول، یعنی در مرحله. خودِ شریعتی در مرحله"سیاسی

حالِ ساختنِ کادرهایی  قرار داشت، و در "انقالبِ فکری"
 خودآگاهانه و جهتِ ورودِ، "فداکارو  ،فعال خودآگاه،"

 ی انقالبِ اجتماعی.به مرحلهجانبه همه
 
 بِ انقال"ی مرحله باورم که، ما با حرکتِ شریعتی، بر اینمن  ●

 در ، و اکنونمیاهذراندگ ،ناقصبه شکلی هر چند را،  "یفکر
 با توجه بهمتاسفانه، ، و میهست "یانقالبِ اجتماع"ی مرحله

ابربحران و به  "بحران"تبدیلِ این و شرایطِ بحرانیِ جامعه، 
 ، و به عبارتی"زودهنگام" در مسیرِ جنبشیناچار به ، "فاجعه"
 ی"انقالبِ سیاسی"یک  در راستای برپاییو ، "نابهنگام"

 ی کالِ دیگری!و چیدنِ اجباریِ میوه هستیم! زودرس
 
، گرچه خودمان "انقالبِ اجتماعی"ی ما در این مرحله ●

ه را ب "اجتماعی خودآگاهیِ"و  "انسانی خودآگاهیِ"نتوانستیم 
خودِ حاکمیتِ  "گند زدنِ"میانِ مردم ببریم، اما با توجه به 

 ،تا حدیالبته ، "اجتماعی خودآگاهیِ"تحققِ فقاهتیِ ارتجاعی، 
صورت گرفته است، و  ی،خود به خودبه صورتی آن هم و 

دهی، و یابی، سازمانسازمانمانده است، برای ما کاری که 
 .ایجادِ نهادهای مدنی است



 
 زودرس بودنِ تِ بحرانیِ جامعه، و وضعیبا توجه به و  ●
ه ، بدهیسازمانو نهادسازی در کنارِ  دیبا، "یاسیانقالبِ س"

نیز حرکت کنیم. چرا که، با  "ادِ ملیاتح"سوی ایجاد یک 
بندیِ اصولِی آن مرحله گیریِ یک حکومتِ مذهبی،شکل

 راًجبنیز ، و ما شدهبار درهم ریختگیِ زیان، دچارِ یک شریعتی
 !ایمشدهاورژانسی کشانده  مشیِبه یک خطِ

 
و شوند،  لیتشکها هیاتحادنهادها و  نیا دیبااکنون  ●

 دیگر قشرهایو پرستاران، رانندگان، معلمان، دانشجویان، 
 و جبهه ، تا یکهم متحد شوند با، و وندندیبپبه هم ، محروم
پذیر شک این رژیم اصالحچون بی .ردیگبشکل  یتالفئا

 شاهدِ یک ، چه بخواهیم و چه نخواهیم،نبوده، و ما به زودی
خواهیم بود. هر چند، وقتی  ی زودرس"یاسیانقالبِ س"

ر و و کشتا تفنگ به معنای تیر و ،یاسیس انقالبِ گوئیممی
ا ب، اساسییک تحولِ  :و منظورِ ما از انقالب ست،یخشونت ن

 .است یک قانونِ اساسیِ جدیدتدوینِ ، و نونیتغییرِ نظامِ ک
 
دنبالِ به که  ینابا آن ،ندارمدنبالِ رفبه که  آنانی فرقِ  ●

مًا لزو هم انقالبو  برخوردِ زیربنایی. نیهم یعنی ،نداانقالب
بهمن، تا روزِ پیروزِی  ما در انقالبِ همراه نیست. با خشونت

 و .میما نکشت ،حکومت کشت .مینکشت را همده نفر  انقالب،
 ما"یا شعارِ:  ،"؟یچرا برادر کش !یبرادر ارتش" :شعارمان هم



شده این هم کارمان  بود. و "گلولهبه ما تو  ،میدیل مبه تو گُ
 ام بهرز  لِ گُ تا ،التماس کنیم عمه و خاله به میوبر ،بود که
 سربازان! تفنگِ یتو لوله میبنداز میببرما هم  و ،بدهند

 
خشونت  ؟کدام خشونت ؟میانقالب نکردمگر  ۵۷در سال  ●

 بار بود،بهمن خشونت وید انقالبِگیم یهر ک ؟کجا بود
. اگر دهدمی بیشما را فر دارد و گویی بیش نیست،دروغ

 نهاتو  خشونتی هم بود، خشونتی از سوی دولت بود، نه مردم.
 م،یبود یاساس راتِییتغ خواهانِ ل،کایرادو  یاهیپا به صورتی

 !به انقالب ربطی ندارد ،شد هچ از پیروزی بعد که نیاو 
 
ی ی سه بُعدیک اندیشه ،ی شریعتیدانیم که، اندیشهمیما  ●

ای است: اسالمیات، اجتماعیات، و کویریات. و بدبختانه، فاجعه
رخ داد،  ،که پس از سرکوبِ سالِ شصت، در خوانشِ شریعتی

توسطِ گروهی  یُبعدو پیرویِ هر عد از هم، این سه بُ  سازیِجدا
، عقیم شدنِ این ی آننتیجه و از دوستدارانِ او بوده است!

 .ی اجتماعیعرصهبخش در مکتبِ رهایی
 
مهمی که در بینِ طرفدارانِ او مطرح است،  و امروز، سوالِ ●

، این خطِ فکریمطرحِ در  از میانِ سه شریعتیِ :است کهاین 
 ،"یاجتماع یِعتیشر" ،"یاسالم یِعتیشر"که عبارت است از: 

 !؟تکیه کنیم دیبا یعتیشر کدامِبه ما  ،"یریکو یِعتیشر" و
 



 
چنین است که: اساساً، خوِد حیاتی،  پاسخِ من، به این سوالِ ●

ای است که رخ داده است، و گامِ اوِل "فاجعه"این جداسازی، 
، یشریعتی سه بُعدی اندیشه اصالحِ این فاجعه، بازگشتِ به
است، و  طورِ توامان و همزمانو پیرویِ از هر سه بُعدِ آن به 

و  ،"مکتب"ی شریعتی به صورتِ یک در نظر گرفتنِ اندیشه
 .باری از افکارِ جدا از هم و پریشانکوله هن

 
در  ،سه گانه ، در هر دورانی، یکی از این ابعادِهر چند که ●

بسیار مهم  ، بسیارو این تعیینِ اولویت ،اولویتِ اول است
 ، ودر اولویتِ اول ،اتیاسالم ی خودِ شریعتی،است. در دوره

 ،امروزو  .اندهای بَعدی بودهدر اولویت کویریاتو  اتیاجتماع
اول، و کویریات و اسالمیات در  اجتماعیات در اولویتِ

 یِ تعیشر" ، با تکیه بردیباقرار دارند. و ما های بعدی اولویت
 و با م،یببر شیپبه را  خویش یِاجتماع مبارزاتِ ،"یاجتماع

و ایجاِد  ،یابیبه سازمان ،را "نیروی کار" ،ینهادسازدعوتِ به 
 .میکن تشویق ،ی سراسریکاهایو سند هاهیادحات
 
 در کنارِ و ، در اولویتِ اول "یاجتماع یِعتیشر"امروز  پس ●

 دیاب ،یاسالم یِعتیو شر ،کویری یِعتیشربه ترتیب، هم،  آن
ی صرفِ بر شریعتیِ اجتماعی، بدوِن چرا که، تکیه .باشد مطرح

 ینیِ بجهان"ی بر یک با کویریات، و تکیه "خویش"پرداختنِ به 
 یابُعدیتکآدمِ مبارزِ خشکِ  با اسالمیات، به یک "فلسفی



نبرد و نابودی و درهم در تنها کارش  کهتبدیل خواهیم شد، 
 کوبندگی است!

 
از هم را ها یعتیشر نیا به روشنی دیبادر همان حال که ما  ●

نیم، تکیه ک "شریعتیِ اجتماعی"و امروز نیز بر  ،میکن کیتفک
 ،یاجتماع یِعتیشر ،اسالمی یِعتیشر گرایشِ سه هر ،دیبااما 

جامعه مطرح کنیم، زمان در همبه شکلی  ،را کویری یِعتیشرو 
 بُعدیِ انحرافیِ موجود را اصالح کنیم.و آن گرایشاتِ تک

 
 یِ عتیشر جامعه، یِکنون طِیبا توجه به شراروز، امآری!  ●

عناصِر از  یکیدر اولویت است، و باید بدانیم که،  یاجتماع
 ،گفتند زیعز که آزادِگونه این شریعتیِ اجتماعی، همان

 یبه همه و این که،است،  "ینگاهِ طبقات"برخورداریِ از یک 
اید بو م. یداشته باش "یطبقات دگاهِید"یک ، اجتماعی مسائلِ

 محرومِ یطبقه ارگانِ سرکوبِها دولت ، تمامیِکه میبدان
ی ندهینما همه و...،خاتمی،  و یروحان و فیظر و .هستند جامعه
 آنان، تمامیِ، و هدفِ نهاییِ اندحاکمی ن و طبقهادارهیسرما

 است!محکوم  یطبقه دنِیچاپبرای  برقراریِ وضعیتی
 
و  لهمِ از مکتبِ شریعتی،ی مُ"بینشِ طبقاتی"ی بر ما با تکیه ●

 "جنگِ تاریخی"، که بر یک اوی "بینشِ تاریخی"در چارچوبِ 
استوار است، هرگز حق نداریم که به هیچ دولتی، که در 

 .میاعتماد کناست،  حاکمی ارگانِ سرکوبِ طبقه خود، اساسِ



م، و ی، و به هیچ دولتی تکیه نکنمیکار خودمان را بکن دیما با
اگر استثنائاً دولتی، در امری خاص، در همراهیِ با خواسِت 

تر به سریعاندکی مردم گامی برداشت، چه بهتر! و ما 
 مان خواهیم رسید.اهدافِ

 
باید پیگیرِ استراتژیِ خودمان باشیم، که در یک شرایِط ما  ●

بخشی، و بخشی، سازمانخودآگاهی"عادی، عبارت است از: 
 ، و تشویقِ مردم به نهادسازی، و تشکیلِ "بخشیآزادی

 ،سیسیا ،صنفی برای مطالباتِ مبارزهو  کاها،یسندها، اتحادیه
 ،هاسازمان روشنفکران، همچون، ما هم که نینه ا و انسانی.

 رِیزبه  ، وکردهخودمان را رها  یِاستراتژ محور،و احزابِ دولت
نییتع ، تا آنانبرویم ن حاکمیتیهای دروجریان و دولت چترِ

 !!و ما پادوی آنان باشند زاتیاستراتژیِ مبار رِگ
 
 یِ استراتژیعنی  ،یکار نیچن کیی، عتیشر انِارداز طرف ●

 جناحی از حاکمیت ومشیِ خطِ اساسِش را بریخومبارزاتیِ 
 .است آورشرم اساساًکه بل ،دیبع نه تنها استوار کردن، دولت

 ی بینِای وجود دارد، مبارزهاگر مبارزه، یعتیشراز نظرِ  چرا که
، به و احزابِ مردمی، حاکمی طبقهی سنگرِ به مثابه دولت،
سنگر  در که یهر فردو است.  ی سنگرِ مردمِ محروممثابه

 هِیبر عل در نهایتِ امر، ،است های درونِ حاکمیتجناحدولت و 
خواهد موضع  حروم،م یطبقه نیروی کار، زحمتکشان، و

 !دینکن دیترد .گرفت
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 تاالر گفتمان شریعتی

 
 ۹۸ مهرآخرین ویرایش : 

 
 کانون آرمان شریعتی
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