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 پرسش : 

 
 یو به چه نوع حزب ست،یدر رابطه با حزب چ یعتینظرِ شر ●

اعتقاد داشت، و  "کیولوژئدیا حزبِ"فقط به  ایباور داشت؟ آ
 نداشت؟ یاعتقاد "حزبِ برنامه"به 

 
با  یافراد توانینم ،یعتیشر یشهیاند یدر حوزه ایآ ●
جمع دوِر هم  برنامه حزبِ کیدر  ،و مذاهبِ مختلف هاشیراگ

و تنها  خاصی، یِدئولوژیا انسان، بدونِ ییِرها یبرا ، وشوند
 شیو به پ ه،انجام داد یحرکت عام، براساسِ اهداف و آرمانی

 ؟بروند
 
و  یرِمذهبیبه حکومتِ غ یعتیکه، شر دانمیرا م نین ام ●

 "یفلسف"هر چند که از نظرِ  قت،یسکوالر باور داشت، و در حق
والر سک "یحکومت"سکوالر نبود، اما از نظرِ  "یاسیس"و از نظرِ 

حزِب " کیبا  توانیم ایبدانم که: آ قاًیدق خواهمیبود. حال م
 یشهیبرنامه در اند حزبِ که  نیا ایرفت، و  شیبه پ "برنامه

 دیحزب حتماً با ینداشته، و از نظرِ و ییجا یعتیشر یِاسیس
 باشد؟ کیدئولوژیا

 
 
 



 
 پاسخ : 

 
 هایپرسش و پاسخمفصل در  کنم که به طورِمی من فکر ●

حضورِ در یک  به ضرورتِهم  ،یعتیشر :دادم که حیتوض قبلی
، ودب معتقد )یک سازمان برای کارِ فکری( "کیدئولوژیحزبِ ا"

)یک سازمان  "برنامه حزبِ"حضورِ در یک ضرورتِ هم به و 
 :ی اجتماعی(برای مبارزه

 
 و یک حزبِ فکریاز نظرِ شریعتی،  ،کیدئولوژیحزبِ ا ⬥

چون شریعتی،  یروشنفکرانِ ایدئولوگ با حضورِ مکتبی
مکتبِ نِ اطرفدارروشنفکرانِ شارحِ آن مکتب، و رهروان و 

اصالِح "ی پروژه بودکه قرار  ،ی استعتیشربخشِ رهایی
 میانِبه ، و آن را پیاده نمودهرا ( سمیپروتستانت) "مذهبی

 شد.خبرا تحقق ب "انقالبِ اجتماعی"، و یک دمردم ببر
 
 مبارزاتیِ  _حزبِ برنامه، از نظرِ شریعتی، یک حزبِ سیاسی  ⬥

روشنفکرانِ مبارز، با حضورِ  مردمی است،فراایدئولوژیکِ 
مردم، و  متنِو مبارزانِ میدانیِ برخاسته از  رهبران

آن و چه بسا بدونِ حضورِ ، جامعه شهروندانِ عادیِ
های تحققِ آرمان با هدفِو ، برجسته روشنفکرانِ ایدئولوگِ

 پیگیریِ مطالباتِ انسانینیز ، و "آزادی، برابری، عرفان"بشریِ 
 .ی مردمروزمره و اجتماعیِ



 
ر فردی که طرفدارِ یک مکتبِ و نیز ه ،هر مکتبِ فکری ●

، میدائ، به صورتی گستردهنیازمندِ آن است که، فکری است، 
 ، ودادهرشد  ،تر کردهعمیقهای خویش را "باور" و همیشگی،

های فکریِ دوران ، علم، و چارچوبزمان اساسِبرآن را 
، یحیات رسالتِ اینکاملِ  انجامِ ود، کن روزرسانی)پارادایم( به

 .پذیر استتحقق کیدئولوژیحزبِ ا کیکادرِ  درتنها 
 
 حزبِ  یکی ،میحزب دارنوع  دوما  ،در مکتبِ شریعتی ،پس ●
در شرایطِ بحرانِی  ،امروز و دیگری حزبِ برنامه. ک،یدئولوژیا

برنامه  بِزو ح ،"فعالکم" دیبای ما، حزبِ ایدئولوژیک جامعه
به شرایِط جامعه پس از رسیدنِ  اما .باشد "فعالبیش" دیبا

و  ،ی، برابرآزادی"به و دستیابیِ نسبیِ ما  ،سیاسیِ عادی
به این معنا که، فعالیتِ عکس خواهد شد، بر وضع ،"عرفان

 حزبِ "فعالیتِ و  ،ترکم اجتماعیِ ما_ی سیاسی"حزبِ برنامه"
 .خواهد شد ترشیما بفرهنگیِ _یفکر "کِیدئولوژیا

 
 عرفانو  ،ی، برابرآزادیبه  جامعهما و آن روز که در  ●

، دهش ترکم ما یِاجتماعسیاسی و  یرهایدرگ شکبی م،یدیرس
خواهد  ترشیب ، و کویرییعرفان ،یهای انسانبحثو نیازِ ما به 

رح مطتر تر و بیشبیش یهنرو  و فرهنگیفکری مسائل  شد.
 کیدئولوژیا حزبِ شرایط، فعالیتِ ما درآن در  عتاًیطب و ،شده

 .رفتدر اولویتِ اول قرار خواهد گ



 
ایدئولوژیک حزبِ  حزب، یعنی در هر صورت، این دو پس، ●

حضور  ،و همیشهو توامان  زمانهم ،دیباهر دو  و حزبِ برنامه،
هر چند که، در شرایطِ گوناگون، باشند، و فعال  ،داشته

 و این تر است.تر، و فعالیتِ دیگری کمفعالیتِ یکی بیش
ن سیاسیِ آبه شرایطِ وابسته نوسانِ در فعالیتِ این دو حزب، 

 جامعه است.
 
یک شهروندِ عادی ممکن است تنها ما باید آگاه باشیم که،  ●

روشنفکران، ما در یکی از این دو حزب فعال باشد، اما 
ی در عرصهبا حزبِ ایدئولوژیک  .میباش یدو حزبباید  شهیهم

ی هم در عرصه برنامه حزبِو با  ،میکار کن و فرهنگی یفکر
 ،نیازمندیمحزب هر دو به فعال باشیم. ما  یاجتماعسیاسی و 

هر . حزب حضور داشته باشیمهر دو باید در هم  شهیهمو 
تر به حزبِ ایدئولوژیک تکیه میبیش خاص در زمانی چند که،

 تر به حزبِ برنامه.بیش دیگر یزماندر  و، نیمک
 
 تضادِ و هیچ ، برای ما مطرح استهر دو نوع حزب  پس ●

امروز اگر  . حالوجود نداردحزب  این دو نِیب معملکردی ه
شکال تنها به یکی از این دو حزب باور داریم، اِ یک از ماهر 

این موضوع را جا  ،بسیار با تالشِ، و باید ماست از بینشِ
، از یاشهیبا هر اند فردی وهر از نظرِ اصولی،  بیاندازیم که،

 .باشد یدو حزب دیبا نظرِ حربی،



 
تمامِی در  هر روشنفکرِ مسئولی، ،ژهیوه بو  ،فردیر هآری!  ●

حضور داشته باشد، در هر دو حزب  طولِ زندگیِ خویش، باید
، حال در هر برنامه هم در حزبِ و ،کیدئولوژیا حزبِدر هم 

. چرا که، هم نیازمندِ سطحی از فعالیت که در توانِ اوست
 موظفِرشدِ فکری و فرهنگیِ خویش و دیگران است، و هم 

نِ تعییدر ایفای نقشِ خویش  و ،یاجتماع تحوالتِ در حضورِ به
 .ی بشریو جامعه ،جامعه ،خود سرنوشتِ

 
گیرِی در شکل ،"انسان"به عنوانِ یک  ،که تو یآن زمان ●

 اند کهاین دیگراننقشی نداری، و هیچ ی بشری اندیشه
به  ،، و آن زمان که)بخشِ خودسازی( سازندباورهای ترا می

نیز عضوی و  ،ی خویشیک شهروندِ جامعهیک بشر و عنوانِ 
ی جامعهخود و جامعه و  سرنوشتِ تعیینِ در ،ی جهانیجامعهاز 

و  سندینومی نوانق تیراب گرانید و ،نداری ینقش بشری
یم چطوردیگر  ،سازی()بخشِ جامعه کنندتعیینِ تکلیف می

 هب دنیرس شدن و خداگونهو  انسانی یِاز رشد و تعال یتوان
 ؟!سخن بگویی رواناین های رهایی وقله
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 تاالر گفتمان شریعتی

 
 ۹۸ آذرآخرین ویرایش : 

 
 کانون آرمان شریعتی

 

 خانه 
 
 
 


