
 
 
 

 شریعتی بخشآرمان رهایی

 
 ، برابری، آزادیعرفان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     شروین ارشادیان

 



 تعالی عصرِ و تثلیث، ینظریه

 

 ! گرامی دوستان

 

 رویکردی نو، سالِ این در که، آن امیدِ. داریم قرار نو سالِ یآستانه در

 .گیریم پیش در مان،فکری و وجودی یگیریجهت در را، نوین

 

 و دهیم، قرار خویش یآینده برای رویکردی را، نیآقر یآیه این بیائیم

 :شدنی اما، دشوار، و سخت راهی. بگذاریم خدایی راهِ این در قدم

 

 واَلَ  هَالل   إِالَّ نَعْبُدَ أَالَّ مْکنَیوَبَ نَنَایبَ سَوَاء لَمَةٍک إِلَى تَعَالَوْاْ تَابِکالْ أَهْلَ ای قُلْ

 .الل هِ دُونِ مِّن أَرْبَابًا بَعْضاً بَعْضُنَا تَّخِذَی وَالَ ئًایشَ بِهِ کنُشْرِ

 

 قبول موردِ مشترکِ یایده از دییایب! کتاب اهلِ ای:  بگو! پیامبر ای... "

 را زیچ چیه و م،یتنپرس را خدای جز که،این آن و م،یکن روییپ ما یهمه

  پرستش به خدا، جایبه را، گرید برخی ما، از برخی و م،ینساز او کِیشر

  "...ریمینگ

 

 در قرآنی، یآیه این از است الهامی که صدری، آقای یگفته به ما،

 است یمذهب نیازمندِ که، عصری. داریم قرار "تعالی عصرِ" یآستانه

 به ایمان عصرِ. علم مادونِ  نه و علم، ماورای یمذهب. تاریخی ادیانِ فرای



 خویش، تاریخِ طولِ در انسان، که، هاییآرمان. انسانی مشترکِ هایآرمان

 تالشِ از امروز، به تا و است، بوده هاآن تحققِ یپی در وجود، یهمه با

 .است نکشیده دست خویش،

 

 در و است، انسان یتاریخی هایآرمان آن، اصولِ که جدید، مذهبِ این و

 "آزادی برابری، عرفان،" صورتِ به شریعتی، یجادویی تثلیثِ این

 بزرگِ متفکرِ هابرماس، تائیدِ موردِ شکلی، به و است، شده بندیفرمول

 .است سرزدن حالِ در باشد،می نیز غرب

 

 هایایدئولوژی و ادیان هایبرکه از که، است فرارسیده آن زمان. آری

 به ایم،گرفته سرچشمه کوهی چه از که، آن از فارغ و درآئیم،به بسته

 موالنای یوجودی پیامِ این به و. شویم جاری انسانیت، دریای سوی

 :که دهیم فرا گوش بزرگ

 

 رویممی باال و باالئیم ز ما

 رویممی دریا و دریائیم ز ما

 نیستیم جا آن ز و جا این ز ما

 میرویم جابی و جائیمبی ز ما

 

 !باد مبارک عزیزان یهمه بر نو سال

 



 تاریخی جریانِ سه تالیفِ و شریعتی،

 

 به که، آن از پیش و ،"آزادی برابری، عرفان،" یمقاله آغازِ در شریعتی،

 ویر بر وی، یبررسی ینتیجه و ثمره که خویش، بخشِرهایی تثلیثِ شرحِ

 نامِ  به تاریخ، طولِ در که، است مطرحی هاییتجربه و هامکتب یتمامی

 اند،شده عرضه بشری، عملِ و فکر مختلفِ هایرشته و فلسفه، دین،

 ایدئولوژیک، و مذهبی، ای،فرقه تنگِ  هایمحدوده از ویفرارَ به را، دیگران

 ،"انسان" یعنی همه، پذیرشِ موردِ واقعیتِ دو یمطالعه به و کرده، دعوت

 .است فراخوانده ،"طبیعت" یعنی وی، یزندگی محیطِ و

 

 بزرگ آرمانِ  سه جستجوی در تاریخ، طولِ در انسان، شریعتی، نظرِ از

 جستجوگری این. آزادی آرمانِ و برابری، آرمانِ عرفان، آرمانِ: است بوده

 هایتالش صورتِ به تربیش آغاز، در خویش، یتاریخی سیرِ در تالش، و

 که، این تا است، بوده محدود، ایدایره در و ملی، ای،منطقه گروهی، فردی،

 ،"عرفان" یاجتماعی _ فکری نیرومندِ "نهضتِ" سه صورتِ به نهایت، در

 "نظامِ" سه صورتِ به نیز، و ،"اگزیستانسیالیسم" و ،"سوسیالیسم"

 انقالبِ" یطلبانهآزادی ،"وسطایی قرونِ حکومتِ " یطلبانهعرفان هولناکِ

 .است شده تبدیل ،"اکتبر انقالبِ" یطلبانهبرابری و ،"فرانسه کبیرِ

 

 و ایفرقه تنگِ هایمحدوده از اگر، فردی، هر که، است باور این بر او

 دست تاریخی یبررسی به گاه، آن و رود، فراتر ایدئولوژیک، و مذهبی



 عرفان، جریانِ. کرد خواهد "کشف" تاریخ در را اساسی جریانِ سه زند،

 را، انسان جریان، سه این از یک هر که. آزادی جریانِ و برابری، جریانِ

 فراخوانده ،"خود و خلق، خدا،" با خاصی، یرابطه نوع یک یبرقراری به

 جریانِ ،(هستی با یرابطه) "خدا" با یرابطه به را، او عرفان، جریانِ. است

 آزادی، جریانِ و ،(اجتماعی یرابطه) "خلق" با یرابطه به را، او برابری،

 .است کرده دعوت( وجودی یرابطه) "خود" با یرابطه به را، او

 

 

 عرفان جریانِ

 

 هستی، در معنوی کانونِ یک وجودِ  به باور با ،(عرفان) عرفان جریانِ

 یرابطه" ایجادِ از پرهیز و ،"هستی با رابطه" ایجادِ با تا است، کرده تالش

 دور با عبارتی، به و اجتماعی، فعالِ حضورِ از خودداری و ،"اجتماعی

 آرام او در و رسانده، "خدا" به ،"خلق" از جدای را، "خود" جامعه، زدنِ

 دریای به پیوستنِ در انسان، یتعالی و رهایی عرفان، نظرِ از چه،. گیرد

 .است آن در "خود" انحاللِ و او، در فنای وجود،

 

 

 

 

 



 برابری جریانِ

 

 رد معنوی کانونِ  یک وجودِ به باور عدمِ  با ،(سوسیالیسم) برابری جریانِ

 یرابطه" ایجادِ با تا است، کرده تالش آنان، اکثریتِ در البته هستی،

 از نیازِ بی را، "خود" طبقاتی، ضدِ مبارزاتِ در فعال حضورِ و ،"اجتماعی

 کی توجیهِ و دستیابی جهتِ  ،"خدا" به نیازِبی و ،"هستی با یرابطه" ایجادِ

 برخالفِ  وجودی، یعرصه در و. کند ،"خلق" فدای ارزشی، سیستمِ

 تالشِ در است، "خدا" دریای در خود فنای آرزوی در که عرفان، جریانِ

 .است "لقخَ" دریای در "خود" فنای

 

 

 آزادی جریانِ

 

 ویمعن کانونِ یک وجودِ به باور عدمِ با ،(اگزیستانسیالیسم) آزادی جریانِ

 ،است کرده تالش سارتر، جریانِ آن، جریانِ موثرترین در البته هستی، در

 و ،"بیرونی یرابطه" یک که صرف، ی"هستی با یرابطه" از پرهیزِ با تا

 از پرهیزِ و ،(عرفانی روشِ) است خدا در انسان "خودِ" فنای عاملِ

 عاملِ و ،"بیرونی یرابطه" یک نیز، آن که صرف، ی"اجتماعی یرابطه"

 انسان، دعوتِ با ،(سوسیالیستی روشِ) است خلق در انسان "خودِ " فنای

 یرابطه"یک ایجادِ و درون، به خاصِ نگاهِ یک که ،"درونی یرابطه" یک به



 دست خودبیگانگی، با از، انسان یرهایی به است، "خود" با ی،"وجودی

 .یابد

 

 

 شریعتی یتالیفی ینظریه

 

 ه،ک انسانی هر شریعتی، ی"آزادی برابری، عرفان،" یتالیفی ینظریه در

 ره بر تکیه با تنها، و تنها است، اجتماعی تکاملِ و فردی، تکاملِ یپی در

 وجودی، یرابطه و اجتماعی، یرابطه هستی، با یرابطه یعنی رابطه، سه

 خواهان که، انسانی هر عبارتی، به. یافت خواهد دست خویش اهدافِ این به

 همان یعنی ،"خدا" به مذهبی، زبانِ به را، خویش "خودِ " که است، آن

 هایارزش" به مذهبی، غیرِ زبان به و ،"خدایی _ انسانی هایارزش"

 یدائمی یرابطه یک یبرقراری با باید، کند، متصف ،"انسانی _ اخالقی

 رهایی راهِ بخشِجهت که باوری، و شکل هر به هستی، کانونِ با عاشقانه

 حضورِ  و ،"جامعه" متنِ در اجتماعی فعالِ حضورِ و ،(عرفانی نقشِ) است

 _ سیاسی یرهبری در شرکتِ و اجتماعی، هایجنبش در یدائمی

 اقتصادی، فرهنگی، تضادهای با رویاروی و خویش، یجامعه یاجتماعی

 استِحر و پرورش در تالشِ  نیز، و ،(سوسیالیستی نقشِ) است... و طبقاتی،

 یبرقراری یصحنه در خویش، یخدایی خویشتنِ یعنی ،"خود" از

 و اثرگذاری شدن، ساخته و ساختن که ،"دگر" با ،"من" این یرابطه

 شدن، داشته دوست و داشتن دوست گرفتن، یاد و دادن یاد اثرپذیری،



 امر ینا به ،(اگزیستانسیالیستی نقشِ) است... و شدن، بخشوده و بخشیدن

 یهگانسه این با را، خویش تکلیفِ شریعتی، دیگر، بیانِ به و. آید نائل

 مشخص زیر شکلِ به ،"خدا خلق، خود،" یعنی تاریخی، سازِدردسر هماره

 نشانگرِ  که! رساندن "خدا" به ،"خلق" طریقِ از را، "خود": است کرده

 از ک،شبی که است، مذهبی نظیرِبی روشنفکرِ این آزانگیزِ بینشِ ژرفای

 .است بشری یآینده در ،"تعالی عصرِ" درخشانِ ستارگانِ

 

 است کرده اعالم شریعتی جانبه، همه یتاریخی یبررسی این پایانِ در

 رغفا باید، ما و است، فراایدئولوژیک بخشِرهایی آرمانِ یک آرمان، این که،

 جهانی _ انسانی یگانهسه آرمانِ یک از ایدئولوژی، آن و مذهب این از

 انِدور انسانِ امامتِ که، بخشیرهایی یجادویی تثلیثِ یک. بگوئیم سخن

 .گرفت خواهد عهده بر را، پسامدرن

 

 هایگیریجهت و باور هر فرای است، بشری آرمانِ یک آرمان، این! آری

 امتِ ق بلندای به دریایی، فانوسِ یک. ایدئولوژیک و ملی و گروهی و فردی

 گریهدایت نقشِ در انسان، فرسایجان و هزینه پُر و دردناک هایتجربه

 هولناکِ هایگرداب و طوفان اسیرِ که بشری، راهِ کردهگم یکشتی این

 .است امروز انسانِ یکنندهمسخ و شکننده درهم

 

 

 



 تثلیث یواژه انتخابِ

 

 ان،عرف آرمانِ یعنی بشری، بزرگِ آرمانِ سه تالیفِ از پس شریعتی، دکتر

 و ناپذیرتفکیک یگانهسه یک در آزادی، آرمانِ  و برابری، آرمانِ

 زا آمده دست به نتایجِ به توجه با ،"آزادی برابری، عرفان،" ناپذیرِجدایی

 آن تحققِ در انسان، یناکامی عللِ از خویش، یتاریخی یشناسیآسیب

 به تالیفی، یگانهسه این یاولیه طرحِ و طراحی، هنگامِ در ها،آرمان

 یشدهشناخته و افتاده جا یواژه از هشیارانه، خود، پیروانِ و فکرانهم

 .است ستهجُ  سود آن، یمسیحی یمفهومی بارِ رغمعلی ،"تثلیث"

 

 یواژه مسیحی، فردِ هر روحِ و دل و نگاه در که چنان شریعتی، نظرِ از

 بخشیرهایی و ناپذیری،جدایی ایمان، یگانگی، از سرشارِ نمادی تثلیث،

 که، حال همان در و است، تا سه است، "یکی" که، حال عینِ در و است،

 فتشگ و. است توحید یحتمی و طبیعی زیربنای! است یکی است، "تا سه"

 و پوست و گوشت "وجودِ" یک در مسیحی، یتثلیثی "مفهومِ" این که، آن

 هک است، یافته انسانی _ اسالمی تجسمِ علی، چون شگفتی یاستخوانی

 انسانِ  امامتِ  که، امر این بر تاکیدِ با نیز، و. است "مثلث مسیحِ" آن خود،

 .است "آزادی برابری، عرفان،" بخشِرهایی و جادویی تثلیثِ این امروز،

 

 



  و دیگر، بخشینجات و دیگر، مسیحی یتشنه که امروز، انسانِ امامتِ... "

 یحتمی و طبیعی زیربنای که، تثلیثی. است "تثلیث" این است، دیگر یایمان

  و است، یکی که است، مثلث مسیحِ آن علی، که، راستی به و. است توحید

   "…!یکی حال، عینِ در و است، تا سه تا، سه حال، عینِ در

 

 در محتوا و فرم بینِ یرابطه اهمیتِ به پیش، از بیش انتخاب، این در ما،

 ستدر ایواژه انتخابِ با بار، هر چگونه، که بریم،می پی شریعتی یاندیشه

 قلبِ به انسان، تردیدِ در و شکاک ذهنِ یخانهصندوق از را، مفاهیم زیبا، و

 ی"روح" مفاهیم، این به تا است، کشانده وی، ایمانِ از سرشارِ یتپنده

 یانِم در شریعتی، موفقیتِ رازهای از یکی است، این و. ببخشد بخشرهایی

 هایدرس یدربردارنده که جامعه، از جدامانده روشنفکرانِ عظیمِ خیلِ

 !است ما برای بهاییگران بس

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آزادی برابری، عرفان،:  شریعتی آرمانِ

 

 یپروسه یک که ،"آزادی برابری، عرفان،" آرمانِ شریعتی، یاندیشه در

 است، "سازیجامعه" و ،"فردسازی" راستای در ناپذیر،جدایی یگانهسه

 و "فرد" رشدِ در ناپذیر،تفکیک و حیاتی یاساسی یمرحله سه بیانگرِ

 برابری، عرفان،" شکلِ به فرد، موردِ در آن، ترتیبِ  که. است "جامعه"

 "عرفان برابری، آزادی،" شکلِ به جامعه، موردِ در اما، است، "آزادی

 .است

 

 

 فردی یپروسه

 

 یبرا فرد، هر ،"آزادی برابری، عرفان،" تثلیثِ تحققِ یفردی یپروسه در

 انعرف اول،: مراحلِ ترتیب، به باید، ،"توحیدی انسانِ" یک مقامِ به رسیدن

 سوم، و ،(هاانسان یهمه یبرابری پذیرشِ) برابری دوم، ،(خودشناسی)

 جبرِ " ،"طبیعت جبرِ" از یرهایی و وجودی، آزادی به رسیدن) آزادی

 هایکنش انجامِ به رسیدنِ و ،"خویش جبرِ" و ،"جامعه جبرِ" ،"تاریخ

 .گذارد سر پشت را( اختیاری

 

 

 



 اجتماعی یپروسه

 

 هر ،"آزادی برابری، عرفان،" تثلیثِ تحققِ یاجتماعی یپروسه در

 باید، ،"توحیدی یطبقهبی یجامعه" یک مقامِ به رسیدنِ برای ای،جامعه

 ،(اقتصادی اجتماعی، سیاسی، یآزادی) آزادی اول،: مراحلِ ترتیب، به

 یک خلقِ ) عرفان سوم، و ،(طبقاتی _ اقتصادی یبرابری) برابری دوم،

 یایده به باور و اومانیسم، تحققِ  با معنوی، _ اخالقی یجامعه

 .کند طی دقت به را( انترنتاسیونالسم بخشِرهایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بخشرهایی یمبارزه یاستراتژی

 

 سه دارای بخش،رهایی و اصولی یمبارزه یک شریعتی، یاندیشه در

 :است اساسی یمرحله

 

 .(ملی یمبارزه) امپریالیستی ضدِ _ استبدادی ضدِ یمبارزه یمرحله. ۱

 

 (.طبقاتی یمبارزه) استثماری ضدِ یمبارزه یمرحله. ۲

 

 (.اومانیستی یمبارزه) استحماری ضدِ یمبارزه یمرحله .۳

 

 

 (.دموکراسی) "آزادی" تحققِ برای اول، یمرحله

 (.سوسیالیسم) "برابری" تحققِ برای دوم، یمرحله

 (.اومانیسم) "عرفان" تحققِ برای سوم، یمرحله

 

 آرمانِ  بخشِتحقق شریعتی، یمبارزاتی یاستراتژی این که، است آشکار

 به که، نظامی تنها وی، نظرِ از .است جامعه در "عرفان برابری، آزادی،"

 و انسان، یرهایی امکانِ بپردازد، اصولی انقالبِ یک بُعدِ سه هر انجامِ 

 .داشت خواهد را انسانی یجامعه یک خلقِ

 



 ساخت بباید دیگر عالَمی

 

 انسان، یرهایی برای که، است باور این بر حافظ، چونهم شریعتی، دکتر

 آن در بتوان، تا ساخت،( دیگر عالَمی) "نو ایجامعه" اول، گامِ در باید،

 یجامعه یک در چون،. ساخت( آدمی نو وز) "نو انسانی" آماده، بسترِ

 محدودی تعدادِ پرورشِ امیدِ توانمی چند هر ،(خاکی عالمِ) فاسد و منحط

 اجتماعی عمیقِ تحوالتِ امیدِ و امکان اما، داشت، را خودآگاه روشنفکرانِ از

 تکِ تک ساختنِ برای تالش و(. دست به آیدنمی) داشت تواننمی را

 تا شریعتی، قولِ به چه،. است پوچ خیالی فاسد، یجامعه یک در ها،انسان

 هکشید خویش کامِ به را نفر هاده جامعه، فاسدِ ساختارِ بسازیم، را یکی ما

 !است

 

 دست به آیدنمی خاکی، عالمِ  در آدمی،

 آدمی نو، زو ساخت، بباید دیگر عالَمی

 

 یحیاتی ضرورتِ به خویش، باورِ  اساسِ بر شریعتی، راستا، این در

 یک یافتنِ دنبالِ به جامعه، و انسان ساختنِ برای ،"الگو" یک وجودِ

 و. است ،"اکنون هم" و ،"جا همین" در موجود، و محقق ینمونه یجامعه

 و پُرقدرت و پُرطرفدار الگوی دو اندازش،چشم در طبیعی، طورِ به

 دستاوردِ  که غربی، یجامعه یک نخست،: است موجود ذبه،پُرجا

 ،است ساخته "قالبی انسانِ" که است، دموکراسی _ لیبرال یایدئولوژی



 مارکسیسمِ  یایدئولوژی دستاوردِ که مارکسیستی، یجامعه یک دوم، و

 لین،او آنان، از یکی گزینشِ و است، ساخته "قالبی انسانِ" که است، دولتی

 روشنفکران، میانِ در راه، آن روندگانِ که، است راهی تریندهسا نیز، و

 !بسیارند مسیح، یتوصیه رغمِعلی

 

 تِدعو و فریاد کار، برای الگویی گزینشِ یحیاتی و خطیر یمرحله این در

 سروشِ  انعکاسِ گویی که فانون، فرانتس آواره، روشنفکرِ آن وارِمسیح

 که، داشت آن بر را شریعتی است، بوده کنونی عصرِ در شیرازی حافظِ

 یهمه یشناسیآسیب به موجود، الگوهای این یمنفعالنه پذیرشِ جای به

 تاریخ یشکسته درهم هایانقالب و ها،جنبش ها،نهضت ها،قیام ها،تالش

 با آور،رنج و ژرف یفکری تالشِ هاسال از پس سرانجام، و پرداخته،

 هایپروسه این یتمامی شکستِ عاملِ که، هاییگلوگاه کشفِ

 تثلیثِ  و افکند، در "نو طرحی" است، بوده یتاریخی یخواهیتحول

 دستاوردِ  عزیزترین شک،بی که را، "آزادی برابری، عرفان،" بخشِرهایی

 و بشری، یجامعه به است، ایران یمذهبی یروشنفکری و شریعتی،

 .دارد ارزانی پسامدرن، جهانی

 

 

 

 

 



 !"نو انسانی" ایستادنِ پای بر

 

 آفرینشِ  در سوم، جهانِ روشنفکرانِ ما، که، است باور این بر شریعتی،

 و غربی یجامعه از نباید ،!است ای"نو دِنژا" یک گویا که ،"نو انسانِ" یک

 انسانِ که، چرا کنیم، الگوبرداری شرقی، و غربی انسانِ و شرقی،

 انسانی" یکی. "ساحتیتک" است انسانی نظام، دو هر این یپرورده

 !"مسخ" یک دو، هر و. "قالبی انسانی" دیگری، و ،"قالبی

 

 این: که است این شریعتی بزرگِ سوالِ انتخاب، یحیاتی یمرحله این در

 که، آن از پیش و بیش شریعتی، پاسخِ  و است؟ انسانی چگونه انسان،

 طرحِ  باشد، انسان این خصوصیاتِ بیانِ و ،!جدید استانداردهایی تعیینِ

 ،است ی"آفرینه" این شاملو، قولِ به بودنِ، "چندبُعدی" یحیاتی ضرورتِ

 خویش، پاهای روی بر انسان، بارِرنج یتاریخی سیرِ در است، قرار که

 .بایستد

 

 ،"انسان مسخِ دورانِ" این فردای یآرزویی انسانِ همان ،"نو انسانِ" این

 ،(مولوی چون) "عرفان" بُعدِ سه و چهره سه دارای است انسانی

 نگاهِ  یک با که، انسانی(. بودا چون) "آزادی" و ،(مزدک چون) "برابری"

 چند هر چهره، یک در را، انسان تاریخِ  پُرشکوهِ یچهره سه هر این او، به

 در وجود، یک در اما، آنان، آزانگیزِ شکوهِ آن به هاییاندازه در نه حتی

 خدایی یزودخوانده و ناحق رجزِ این و! دید بتوان زمان، یک در و جا، یک



 ای تو بر! آواره روشنفکرِ  ای تو بر آفرین: که بخوانیم خودمان بر را،

 !آفریننده برترین

 

 

 بینیجهان یک به نیاز

 

 هک ساحتی، چند انسانی ،"نو انسانِ" این آفرینشِ برای شریعتی، نظرِ از

 بنمایاند، خویش در وجود، یک در را، "بودا مزدک، مولوی،" یچهره سه

 در چهره، سه هر این که هستیم، نو ی"بینیجهان" یک خلقِ به نیازمندِ 

 و زیبا و آهنگخوش آمیزشِ و سازش هم، با بینی،جهان آن ساختارِ

 ایثار و اخالص و اجتهاد و جهاد و رنج که، کاری باشند، یافته ایطبیعی

 .طلبدمی را بسیاری کارِپشت و تجربه و آگاهی و دانش و نبوغ و

 

 تالش رهایی، راهِ این آغازگرِ عنوانِ به شریعتی، که، بود راستا همین در

 ،"مکتب یهندسی طرحِ" در توحیدی، یبینیجهان طرحِ با تا است، کرده

 ان،آرم یک عنوانِ به ،"آزادی برابری، عرفان،" بخشِرهایی تثلیثِ  تالیفِ و

 راهِ  این کوفتنِ برای آرمان، این و بینیجهان آن به را، امروز انسانِ

 توسطِ تازه که مسئولیت، پُر راهی. سازد مسلح دشوار، و پرسنگالخ

 .است شده مطرح شریعتی

 

 



 ارائه _ پیرایش _ طراحی

 

 زا پس مذهبی، روشنفکرانِ ویژه، به و روشنفکران، ما شریعتی، نظرِ از

 ،"آزادی برابری، عرفان،" بخشِرهایی ی تثلیث  "طراحی"تالیف، و  ،کشف

 صورت راه، اولِ یمرحله در آن، طراحِ  عنوانِ به شریعتی، خودِ توسطِ که

 و ،"پیرایش" یمرحله یعنی را، راه دیگرِ یمرحله دو باید، است، گرفته

 هایمکتب دیگر پیروِ "اندیشِآزاد" روشنفکرانِ به طرح، ی"ارائه" یمرحله

 این با و اند،کرده احساس ها،راه یهمه پایانِ در را، هابستبن که جهانی،

 .برسانیم انجام به اند،نایستاده باز جووجست از همه،

 

 و جمع، یک و تن یک کارِ آن، انجامِ که درازدامن، و دشوار بس رسالتی

 از پس که، بود آن آرزوی در شریعتی، که، راهی. نیست نیز تنها نسلِ یک

 را، عمرش و کرده، کاری بتواند این از بیش طرح، آن از گفتنِ سخن آغازِ

 جهانی، بزرگِ  رسالتِ این و ماندیم ما امروز، و! ساخت که سازد، آن نثارِ

 !پیش به پس،. بخشرهایی طرحِ این نیازمندِ  جهانی و انسان و

 

 

 

 

 

 



 امروز انسانِ امامتِ

 

 در دیگر که، است آن منتظران، به شریعتی، بخشِرهایی دعوتِ  و پیام

 یجبری طلوعِ و قائمی، امامِ ظهورِ بخشی،نجات مسیحِ ظهورِ انتظارِ

 و نمانیم، ،!زد سرخواهد فرا خورشیدِ طلوعِ چون که کمونی، یجامعه

 بستری تا. بسپاریم جادویی تثلیثِ این به را، جهان و جامعه، خود، امامتِ

 دموکراتیک،" یجامعه یک در نو، انسانی طلوعِ و سرزدن برای شود،

 زور و زر یهماره یسلطه از رها ایجامعه ،"اومانیستی و سوسیالیستی،

 مولوی، روحِ سه یتجلی درخششِ نو، انسانِ آن یچهره در تا تزویر، و

 جا، یک را، چهره سه آن این، از پیش که چنان بنگریم، را، بودا و مزدک،

 را، خداگونگی راهِ پس، آن از و. ایمدیده کامل، انسانِ آن علی، یچهره در

 است خدایی _ انسانی هایارزش تحققِ آن، گامِ هر که، راهی بگیریم، پی

 گوهر الهوری، اقبالِ قولِ به که زندگی، از نوع آن تحققِ و خویش، در

 .است شدن، وجود اقیانوسِ یدردانه و خویش، صدفِ در ساختنِ

 

 

 

 

 

 

 



 آدمی یبدبختی ترینبزرگ

 

 به توجه با تاریخ، طولِ در انسان، "بزرگِ یبدبختی" شریعتی، نظرِ از

 آن در الزم یتکنولوژیکی _ اقتصادی _ اجتماعی شرایطِ نبودنِ فراهم

 فراهم به توجه با ما، عصرِ در "آدمی یبدبختی ترینبزرگ" و ها،دوران

 دوران، این در الزم یتکنولوژیکی _ اقتصادی _ اجتماعی شرایطِ بودنِ

 هس این "افتادنِ  هم از دور" بخش،رهایی تثلیثِ این ییکپارچه تحققِ  جهتِ

 و تالش و ،"آزادی برابری، عرفان،" یعنی انسان، یتاریخی یآرزوی

 ابعادِ  از یکی "تحققِ" جهتِ در تاریخ، طولِ در انسان یبُعدیتک مبارزاتِ

 امر، این و. است بوده دیگر، بُعدِ  دو از جدای بُعدی،سه آرمانِ این

 .است شریعتی دیدِ  از "بشریت یفاجعه ترینبزرگ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انسان یفطری نیازِ سه

 

 برابری، عرفان،" یعنی انسان، یتاریخی آرزوی سه شریعتی، نگاهِ از

 عدِ بُ سه که هست، و بوده انسان یفطری نیازِ سه یتجلی ،"آزادی

 تحقق را او ی"انسانی حجمِ " نهایت، در و است، انسان یوجودی

 در است، "پرستش" یفطری نیازِ یتجلی که ،(عشق) عرفان. بخشدمی

. است شده ظاهر ،(خدا و جامعه، انسان، طبیعت، اشیای) دگر پرستشِ

 یبیزاری شکلِ در است، "طلبیعدالت" یفطری نیازِ یتجلی که برابری،

 نیازِ یتجلی که آزادی، و. است کرده بُروز تبعیض، هرگونه از انسان

 برای انسان، پایانِبی تالشِ در است، انسان ی"طلبیرهایی" یفطری

 .است شده گرجلوه ،…و وجودی، اجتماعی، طبیعی، بندهای و قید از رهایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تزویر و زور و زر نقشِ

 

 در ،"تزویر و زور و زر" بارِاسارت تثلیثِ شریعتی، یفکری یمنظومه در

 ،"آزادی برابری، عرفان،" یعنی انسان، یتاریخی آرزوی سه یگیریشکل

 دورانِ در یعنی پیشاتاریخی، دورانِ در. است داشته اساسی نقشی

 هایاندازه و حد در و طبیعی، شکلی به انسان، نیازِ سه این جنتی، یزندگی

 خروجِ  و انسان، عصیانِ از پس اما، است، شدهمی برآورده دوران، آن بشرِ

 گیریشکل و مالکیت، پیدایشِ و کویر، در هبوطِ و جنتی، یزندگی از

 و زور و زر" یچهره سه از مرکب حاکم، یطبقه یسلطه و طبقات،

 دست از انسان، نیازِ سه آن شدنِ برآورده امکانِ تاریخ، آغازِ و ،"تزویر

 شدنِ سرکوب و تاریخ، یعرصه به ورودِ با فطری، نیازِ سه این و رفت،

 یدیرپایی و حاکم، یطبقه یچهره سه از یکی توسط ها،نیاز این از یک هر

 تاریخی، یپروسه یک در فطری، نیازهای این ارضای عدمِ  و سرکوب، این

 .گشت مبدل انسان یتاریخی ی"آرزو" سه به ،"نیاز" سه این

 

 

 

 

 

 

 



 تاریخی آرزوی سه یتبارشناسی

 

 عتی،شری که، بریممی پی امر این به شریعتی، یتاریخی نگاهِ یبررسی با

 نگاهی بر تکیه با که ،"تاریخی آرزوی سه" اصطالحِ یکارگیریبه با

 این که، است باور این بر است، شده مطرح موضوع این به تبارشناسانه

 همواره که قابیلی، "تاریخِ " و "جامعه" متنِ در انسان، یفطری "نیازِ " سه

 است، بوده "تزویر و زور و زر" یچهره سه با حاکم، طبقاتِ یسلطه در

 ،نتیجه در و است، گشته تبدیل ،"آرزو" سه به تاریخی، یپروسه یک در

 شوندهارضاء یفطری "نیازِ " سه به ،"آرزو" سه این مجددِ تبدیلِ برای

 زر" یچهره سه شکستنِ هم در جز، نداریم راهی اینجا،هم و اکنونهم در

 ضدِ  یمبارزه" یایمرحله سه یمبارزه یک در ،"تزویر و زور و

 "استثماری ضدِ یمبارزه" ،(آزادی برای ملی، یمبارزه) "استبدادی

 یمبارزه) "استحماری یمبارزه و ،(برابری برای طبقاتی، یمبارزه)

 به خصوصی، مالکیتِ ینابودی نیز، و(. اومانیسم تحققِ برای انسانی،

 رد قاتیطب نظامِ یگیریشکل عاملِ و انسانی، یجامعه یکندهشقه یمثابه

 بستری سرزدنِ آنگاه، و. اجتماعی مالکیتِ یبرقراری و. تاریخ

 یگر،د عالمی: حافظ قولِ به و ،"اومانیستی _ سوسیالیستی _ دموکراتیک"

 .نو انسانی خلقِ برای

 

 

 



 !چسبیده هم به قلوهای سه

 

 هم از انسان، یفطری نیازِ سه این که، است باور این بر شریعتی

 سه یا برادر سه گویا که چنان ند،"ناپذیرجدایی" و ،"ناپذیرتفکیک"

 راستای در تالش هرگونه و اند،چسبیده هم به سَر، از که خواهرند،

 یسه هر مرگِ به که بود، خواهد مرگباری یجراحی آنان، یجداسازی

 وابسته دیگر تای دو حیاتِ  به آنان، از یک هر حیاتِ و. شد خواهد ختم آنان

 نگهداشتنِ  برپا در عارفان، و مصلحان، مبارزان، یتمامی تالشِ و. است

 و بارفضاحت شکستِ به پایه، سه این از یکی بر تکیه با سازه، این

 یمذهبی _ معنوی _ عرفانی نظامِ شکستِ. است شده منجر باریفاجعه

 یزندهحقیرسا یمذهبی توتالیترِ نظامِ  یک به که وسطی، قرونِ در کلیسایی

 در هک فرانسه، کبیر انقالبِ طلبِآزادی نظامِ شکستِ و. شد کشیده انسان

 امِ نظ شکستِ  نیز، و. رفت فرو کُشانسان هارِ یداریسرمایه نظامِ منجالبِ

 تِبوروکرا _ تکنوکرات نظامِ  یک چنگالِ در که اکتبر، انقالبِ خواهِبرابری

 ونههرگ یپذیریشکست مویدِ آمد، گرفتار استالینی یوحشی توتالیترِ

 یپی رد انسان، یتنیده درهم نیازِ سه این گرفتنِ نادیده با که، است تالشی

 برآمده دیگر، آرزوی دو از جدای او، یتاریخی یآرزوی سه از یکی تحققِ

 !است

 

 

 



 مکتب سه نیاز، سه

 

: از بودند عبارت نیاز، سه این به گرِدعوت مکتبِ  سه شریعتی، نظرِ از

. ندکن خفه را عدالت آن، پشتِ در تا جذاب، بود پوششی که ،*لیبرالیسم.۱

 به برون از را، انسان آن، درونِ در تا انگیزی،هیجان درگاهِ مارکسیسم،.۲

 سبز، پوششِ با مقدسی، ضریحِ دین، و.۳. بمیرانند درون از و کِشند، بند

 .بسپارند خاک به آن با را، عدل و آزادی تا

 

 ،دریافت شریعتی یاندیشه یمجموعه از توانمی که را آنچه رابطه، این در

 عاملِ مکاتب، این خودِ در موجود یاحتمالی ضعفِ از جدای که، است این

 نانآ یتکیه و مکاتب، این یبُعدیتک نگاهِ تاریخی، شکستِ این یاساسی

 و. است انسان یتنیده درهم و اساسی نیازِ سه از یکی تنها برآوردنِ در

 یپروژه که، است مکتبی از پیروی بخش،رهایی راهِ تنها بنابراین،

 داده، قرار خویش کارِ دستورِ در را، "آزادی برابری، عرفان،" بخشِرهایی

 یوجودی _ فکری توجیهِ به قادر مکتب، آن یبینیجهان حال، همان در و

 ،"شریعتی بخشِرهایی مذهبِ" من، نظرِ از که. باشد نیز آرمان این

 .است جایگاهی چنین یشایسته

 

 اگزیستانسیالیسم دوم، جهانی جنگِ از پس*. 

 

 



 نهضت سه نیاز، سه

 

 "نظامِ" سه فاحشِ  شکستِ رغمِعلی که، است باور این بر شریعتی،

 حاکمِ نظامِ کلیسایی، مذهبِ حاکمِ نظامِ یعنی نیاز، سه این به گرِدعوت

 یخیتاری آرزوی سه این تحققِ در مارکسیستی، حاکمِ نظامِ و لیبرالیستی،

 درست خواهان،آزادی و طلبان،برابری عارفان، شدنِ سرخورده و انسان،

 قلبِ  در رهایی امیدِ رفتنِ باد بر یآستانه در و بیستم، قرنِ ینیمه در

 بود عاملی آن، بارِفاجعه نتایجِ رغمِعلی دوم، یجهانی جنگِ روشنفکران،

 بازگشتِ  جریانِ صورتِ به) عرفانی "نهضتِ" سه یدوباره حضورِ برای

 یسوسیالیستی جریانِ صورتِ به) سوسیالیستی ،(مذهب و معنویت به

 تِ صور به) اگزیستانسیالیستی و ،( انتقادی و خواهدموکراسی نوی چپِ

 و انسان مفهومِ نجاتِ راستای در اجتماعی، _ فکری فعالِ جریانِ یک

 اختیارِ  در را، طالیی فرصتِ این دیگر، بارِ که ،(لیبرالیستی بینشِ از آزادی،

 یک داشتنِ و ،"نظام" سه آن یانتقادی یبررسی با تا است، داده قرار ما،

 _ طرح" راستای در ،"نهضت" سه این به ی"تلفیقی_ انتقادی" نگرشِ

 .برداریم گام ،"آزادی برابری، عرفان،" یپروژه ی"ارائه و _ پیرایش

 

 

 

 

 



 تثلیث یشرقی نمادِ سه

 

 نه و فرد، با رابطه در جادویی، تثلیثِ آن در خویش، آرمانِ در شریعتی،

 آرمان، این نمادِ سه عنوانِ به شرقی، یبرجسته شخصیتِ سه از جامعه،

 نمادِ مزدک. عرفان نمادِ مولوی. "بودا مزدک، مولوی،": است برده نام

 و مولوی برخالفِ بودا، انتخاب، این در و. آزادی نمادِ بودا و برابری،

 نام مصدق از بودا، جای به که، بود آن ترطبیعی و. نیست ایرانی مزدک،

 اما، .نیست پوشیده کسی بر وی، به شریعتی ارادتِ  شدتِ که شد،می برده

 در است، بوده هشیارانه سخت انتخابِ  یک که بودا، انتخابِ با شریعتی،

 فرد، با رابطه در آزادی، آرمانِ از وی منظورِ که، است آن دادنِ نشان پی

. "فردی آزادی" و ،"سیاسی آزادی" تا است، "وجودی آزادی" یک تربیش

 سه این از یک هر که، داشت توجه نیز امر این به باید رابطه، این در

 نهات شریعتی، نگاهِ در و بوده، تثلیث این ابعادِ از یکی نمادِ  تنها شخصیت،

 که، چرا است، آن، یفردی جهِو در آرمان، این کاملِ نمادِ که، است علی

 .است "تمام انسانِ" یک و چندبُعدی، انسانی

 

 

 

 

 

 



 تثلیث یغربی نمادِ سه

 

 ی"آزادی برابری، عرفان،" آرمانِ در نمادسازی راستای در شریعتی،

 شرقی، یبرجسته شخصیتِ  سه از شرق، یفرهنگی یحوزه در خویش،

. "بودا مزدک، مولوی،": است برده نام آرمان، این نمادِ  سه عنوانِ به

 یآزادی اما آزادی، نمادِ  بودا و برابری، نمادِ مزدک. عرفان نمادِ مولوی

 به ،"مولوی" جای به را "حالج" دیگر، جایی در که، چند هر. وجودی

 سخن ،"بودا مزدک، حالج،" نمادِ سه از و است، نشانده عرفان، نمادِ عنوانِ

 "سارتر مارکس، پاسکال،" از غرب، یفرهنگی یحوزه در و. است گفته

 نمادِ سارتر و. برابری نمادِ مارکس. عرفان نمادِ  پاسکال. است برده نام

 .وجودی یآزادی اما آزادی،

 

 و شرق یفرهنگی یحوزه دو در گوناگون، نمادهای تعیینِ اینی چرایی

 نظرِ به که. است دقیق یبررسی یک نیازمندِ جهانی، واحدِ نمادِ نه و غرب،

 یبرقراری امکانِ غربی، و شرقی یگانه دو انتخابِ این دالیلِ از یکی من،

 با حوزه، دو این از یک هر هایانسان ترِآسان و بهتر یوجودی یرابطه

 نمادهای این با تری،بیش یفرهنگی سنخیتِ از که است، هاشخصیت این

 برخالفِ  که، آن ترمهم ینکته و. برخوردارند خود، یحوزه آشنای

 هر کاملِ نمادِ یک عنوانِ به علی، از آن، در که شرق، یفرهنگی یحوزه

 غرب، یفرهنگی یحوزه در ای،چهره چنین از است، گفته سخن بُعد، سه

 .است نبرده نامی



 انتقادی ینظریه یک تثلیث، ینظریه

 

 ینظریه یک شریعتی، ی"آزادی برابری، عرفان،" ینظریه من، نظرِ از

 موثری، برانِ سالحِ یک. است اجتماعی _ انسانی ابعادِ  تمامِ  در انتقادی،

 یتکیه با تا نهادی، هر و روشنفکری، هر خودآگاهی، انسانِ هر دستانِ در

 یسوزیمعرفت و ،(زور) طلبیقدرت ،(زر) اندوزیثروت نقدِ  به آن، بر

 را، آنان انحرافِ و پرداخته، "دولتی" هر و ،"نهاد" هر ،"فرد" هر( تزویر)

 ی"طلبانهآزادی و طلبانه،برابری طلبانه،عرفان" یگانهسه "معیارِ " این از

 نگرد،می ایجامعه و نهاد و فرد هر به بُعدی، چند نگاهی با که توامان،

 .دهد نشان

 

 

 : فردی یحوزه در نقد

 

 که، عرفانی(. عشق اصالتِ) فردگرایانه عرفانِ در شدهغرق فردِ هر نقدِ. ۱

 در را، او و کرده، غرقه شگفت، گدازانِ عشقِ یک در را، فرد وجودِ یهمه

 برده فرا خدا، تا را، خود گویی، که، چنان است، ساخته فنا وجود، دریای

 اجتماعی مسئولیتِ هرگونه از فارغ را، او واال، عشقِ همین اما، است،

 مغول یحمله از فارغ نیز، را بزرگ یمولوی حتی که، چنان است، ساخته

 .عارفان شدنِ ساحتیتک و شدن، الینه از، است نشانی که. بود ساخته

 



انسانِ (. اقتصاد اصالتِ) طلببرابری و سوسیالیست فردِ هر نقدِ. ۲

 وا روحِ و قلب و ذهن فضای یتمامی برابری، به عشقِ که، سوسیالیستی

 فراگرفته را، وجودش سراپای مردم، به عشقِ و است، کرده تسخیر را

 بندِ  از جامعه ی"رهایی" و اجتماعی، ی"برابری" تحققِ برای و است،

 حتی و ،"خویشتن زندانِ" ،"طبیعت زندانِ" در خود، "اسارتِ" استثمار،

 یک در محصورِ چنان و! است نکرده حس هم، را "حکومت زندانِ" گاه،

 و وجودی نیازهای و ابعاد و هاارزش یهمه که شده، خاص موضوعِ

 .است گردیده تعطیل ،کلی به وی، یانسانی

 

انسانِ (. وجودی اصالتِ) اگزیستانسیالیست فردِ هر نقدِ . ۳

 ن،آ اوجِ در را، انسان اختیارِ و آزادی که سارتر، چون اگزیستانسیالیستی

 ی"معیار" هیچ و. است ساخته وجود محورِ را، انسان و ساخته، مطرح

 در را کانونی هیچ که، آنجا از و. شناسدنمی رسمیت به انسان، جز را،

 این ندارد، باور "فراتاریخی" ارزشی هیچ به و نیست، قائل هستی

 خودِ و شده، منتهی "پوچی" به نهایت، در و ،"آوارگی" به او، ی"آزادی"

 ،"پوچ جهانِ " این و ،"ابله آسمانِ" این سقفِ زیرِ در ،"تنهایی" به او،

 .است شده کشانده

 

 

 

 



 حزبی نهادی، فردی، یپروسه، آرمانِ شریعتی

 

 پروژه یک شریعتی، ی"آزادی برابری، عرفان،" ینظریه من، نظرِ از

 اب که، است بسیاری هایپروژه بر مبتنی درازمدتِ یپروسه یک نیست،

 هایپروژه صورتِ به حزبی، عاملِ و نهادی، عاملِ فردی، عاملِ سه عاملیتِ

 و عمومی، یعرصه فردی، یعرصه سه در مبارزه، یمرحله با متناسبِ

 .یافت خواهد بیرونی یتجلی قدرت، یعرصه

 

 یدموکراسی" ینظریه شدنِ گذاشته کنار به توجه با که، باورم این بر من

 تبدیل هراسِ  از پُربارش، عمرِ اواخرِ در شریعتی، سوی از "شدههدایت

 یتجربه چون هم همیشگی، یدیکتاتوری حکومتِ  یک به آن، شدنِ

 ویژه، به و دوران، آن یرسیدهقدرت به هایجنبش یخوردهشکست

 رد نظریه، این توانِ رغمِعلی شرق، بلوکِ در آن توتالیترِ نوعِ از یتجربه

 پساانقالب، یجامعه یک در شده،ریزیبرنامه و سریع تحوالتِ  ایجادِ

 ای،پروژه چند ی"پروسه" یک ،"آزادی برابری، عرفان،" تثلیثِ  ینظریه

 طِ توس پروسه، این یپیگیری امکانِ به باور و نبوده، ،"قدرت یعرصه" در

 د،بای نظریه، این پیروانِ و! نیست بیش ی"توهم" امروزی، هایملت_دولت

 یاندیشه هر است، ممکن که خطرناک، بس یورطه این در فرورفتنِ از

 سازد، لمبد توتالیتر، و گر،سرکوب گر،توجیه ایدئولوژی یک به را، انقالبی

 !نمایند خودداری جداً

 



 یایمرحله سه یاصولی یمبارزه یک در نظریه، این شریعتی، نگاهِ در

 یمبارزه" و ،"استثماری ضدِ یمبارزه" ،"استبدادی ضدِ یمبارزه"

 یمبارزه یعنی نظریه، این اولِ یمرحله. یافت خواهد تحقق "اومانیستی

 انقالبی دولتی هنوز که گیرد،می صورت زمانی در اساساً استبدادی، ضدِ

 کی و انقالبی، حزبِ یک توسطِ  مبارزه، از مرحله این و نیست، کار سرِ بر

 دومِ یمرحله اجرای انتظارِ. یافت خواهد تحقق و رهبری انقالبی، جنبشِ

 یز،ن حاکم دولتِ توسطِ استثماری، ضدِ یمبارزه یمرحله یعنی نظریه، این

 ارگانِ را، دولتی هر که دولت، یدرباره شریعتی دیدگاهِ به توجه با

 تحلیلِ  با ویژه، به و داند،می محروم، طبقاتِ علیهِ  حاکم، یطبقه سرکوبِ

 و بوروکرات، _ تکنوکرات هایدولت یانسانی ضدِ ماهیتِ از او، عمیقِ

 یحامی جدیدِ یطبقه یک به انقالبی، حکومتِ هر سریعِ شدنِ تبدیل

 یواگذاری اما، و. است خام بسیار انتظاری دولتی، یداریسرمایه

 یمرحله که اومانیسم، تحقیقِ و طرح یمرحله یعنی مبارزه، سومِ  یمرحله

 دولتی، هر به است، اومانیستی _ انسانی _ اخالقی هایارزش تحققِ

 نظامِ یک یگیریشکل راستای در است، خطرناکی یبسترسازی

 .انسانی ضدِ و ارتجاعی یتوتالیتاریستی

 

 

 

 

 



 فردی یعرصه در نظریه حضورِ

 

 یحوزه در ،"آزادی برابری، عرفان،" ینظریه اجرای عاملِ من، نظرِ از

 است، "دگرسازی یپروسه" یک یا ،"خودسازی یپروسه" یک که فردی،

 توسطِ پروسه، این اجرای. باشد حزب یک و نهاد، یک فرد، خودِ  تواند،می

 اجرای اما. نیست تربیش شرحی به نیازِ و است، مشخص که فرد، خودِ

 نهادِ  آموزشی، نهادِ  توسطِ تواندمی نهاد، یک توسطِ پروسه، این

 حزبی، نهادِ یک توسطِ  نیز و گیرد، صورت... و فرهنگی، نهادِ دانشگاهی،

 که. است مکتب ترازِ و صالحیت با یحزبی کادرِ  پرورشِ اش،هدف که

 ینظریه این مبنای بر چندبُعدی، هاییانسان خلقِ آنان، یهمه هدفِ

 .است بخشرهایی

 

 

 عمومی یعرصه در نظریه حضورِ

 

 ،"آزادی برابری، عرفان،" ینظریه اجرای عاملِ نیز، عمومی یعرصه در

 فرهنگِ و حاکم قدرتِ یدائمی نقدِ : اَشکالِ در. است حزب و نهاد، فرد،

. "معرفت نقدِ" و ،"ثروت نقدِ" ،"قدرت نقدِ" عامِ یاستراتژی با جامعه،

 طورِ  به جامعه افرادِ یاجتماعی و اقتصادی و انسانی بخشیخودآگاهی

. جامعه محرومِ طبقاتِ دیگر و کارگران به طبقاتی یخودآگاهی دادنِ. عام

 نهادهای ایجادِ. کارگری هایاتحادیه و سندیکاها ایجادِ جهتِ در تالش



 مقاومتِ قدرتِ افزایشِ راستای در ،...و بشری، حقوقِ دموکراتیک، یمدنی

 ایجادِ راستای در وجود، یهمه با و جدی، هاییگام برداشتنِ. مردمی

 احزابِ  ایجادِ و. اجتماعی هایعرصه یتمامی در مردمی، شوراهای

 بقاتِط "سنگرِ " یمثابه به سوسیالیستی، یگیریجهت با مردمی، نیرومندِ

 ...و. است حاکم یطبقه "سنگرِ" که دولت، برابرِ در محرم،

 

 

 قدرت یعرصه در نظریه حضورِ

 

 در ،"آزادی برابری، عرفان،" نظریه حضورِ و تاثیر رابطه، این در

 _ سیاسی یجانبه همه و گسترده ینقادی صورتِ به قدرت، یعرصه

 اِعمالِ راستای در حزبی، و نهادی، فردی، عاملیتِ با فرهنگی، _ اقتصادی

 که، است هاییبرنامه اجرای برای دولت، به مدنی یجامعه سوی از فشار

 نه و شود، منجر نظریه، این از کوچکی هایبخش یچکانیقطره تحققِ به

 هم، شاید و کودکانه، باورِ یک که دولت، توسطِ نظریه این اجرای انتظارِ

 !نیست بیش ایلوحانهساده

 

 

 

 

 



 دولت و شریعتی

 

 ایدار. است اقتدار ضدِ شدت، به ای،اندیشه شریعتی، یاندیشه من، دیدِ از

 رد که، باورم این بر من. قدرت به یآنارشیستی نگاهِ با مشترکی فصلِ

 :شریعتی احسان قولِ به شریعتی، یاندیشه

 

 اشتعالِ با تدریج،به متمرکزِ، "دولتِ " چراغِ نهایی، اندازِچشم در... "

   "...گذاردمی "خاموشی" به رو روستا، و شهر شوراهای

 

 : اما

 

 .فردا و امروز همین نه و نهایی، اندازِچشم در. ۱

 

 !دولت مطلقِ نه ،"متمرکز" دولتِ امحای. ۲

 

 نظام ییابیقدرت و گیریشکل یمنحنی یتدریجی یصعودی رشدِ با. ۳

 مدرنِ و سنتی نهادهای اقتدارِ یمنحنی یتدریجی افولِ و ی،یشورا

 .موجود

 

 هک است، حاکم طبقاتِ یا طبقه یسلطه ارگانِ شریعتی، دیدگاهِ در دولت،

 منافعِ  علیهِ و آنان، منافعِ حفظِ جهتِ  در تزویر، و زور و زر بر تکیه با



 ماهیتی خاصی، مقاطعِ  در است، ممکن گرچه و. است مردم یتوده

، گیریی شکلاولیه های انقالبی در چند ماهِنظیرِ دولت کند، پیدا فراطبقاتی

 نفتی، هایدولت دیگر و شاه ای چون دولتِ زمانِنفتی هایدولت و نیز،

 گام حاکم طبقاتِ یطبقاتی یسلطه تحکیمِ مسیرِ در نهایت، در اما،

 .داردبرمی

 

 برترِ  وضعِ" از دفاع برای است، حاکم یطبقه سنگرِ دولت، وی، دیدِ از

 ی"طبقاتی حاکمِ موضعِ " تثبیتِ و ،"انحصاری امتیازاتِ" حفظِ ،"اجتماعی

 .محکوم یطبقه برابرِ در خویش،

 

 یهکلی با که است، سیاسی یرسمی دستگاهِ یک شریعتی، نگاهِ  در دولت

 فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، بنیادهای و پیوسته، یاداری هایسازمان

 حاکم یطبقه یطبقاتی حاکمیتِ وابسته، ی...و مطبوعاتی، تبلیغاتی، مذهبی،

 محروم، طبقاتِ  یا طبقه بر اجتماعی، و اقتصادی، اعتقادی، عدِ بُ سه در را،

 ،"کارمحافظه" نتیجه، در و است، "دارنده" چون و کند،می اِعمال

 خشونتِ ) قانون ،(پلیسی _ نطامی نیروی) قدرت نیروی به تا کوشد،می

 ،"توجیه" را، "موجود وضعِ" ،(فرهنگ مذهب،) ایدئولوژی و ،(شدهنهادینه

 .*نماید "تقدیس" و ،"تحکیم"

 

 که ،"مدیریتی _ شورایی دولتِ" یک یجایگزینی یعنی اوتوپیا، این تحققِ

 از نمایندگانی از متشکل و است، کشور سراسرِ شوراهای از برخاسته



 رمانِآ یپیشینی تحققِ نیازمندِ و تاریخی، و تدریجی است ایپروسه آنان،

 تکیه و امید و ایمان با و جامعه، در "عرفان و برابری، آزادی،" یگانهسه

 "خدائی ایوعده" اش،تحقق که مستضعفین، وراثتِ یتاریخی بینشِ بر

 رد فروزان، همیشه است آتشی و! صرف یتاریخی تحلیلِ یک نه و است،

 زامِالت با شریعتی، احسان قولِبه حال، عینِ در و انقالبی، روشنفکرانِ قلبِ

 مشخص که. امری چنین تحققِ "مقتضیاتِ " یکلیه به ،"عملی" و "علمی"

 !کجاست به تا کار، پهنای که است،

 

 ۱۲۱ ص/  شیعه/  ۷ آثار مجموعه*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "آزادی برابری، عرفان،" ینظریه در خدا

 

 برابری، عرفان،" ینظریه در خدا، و انسان بینِ  یرابطه تبیینِ  از پیش

 جریاناتِ  یشناسیآسیب نظریه، این وجودی یفلسفه اساساً که ،"آزادی

 از امروزی، بشرِ یگیریفاصله یچرایی فهمِ راستای در تاریخی، مهمِ

 و تالیفی بدیلِ راهِ یک یارائه و انسانی، _ خدایی هایارزش و خدا،

 جهتِ در پیشین، یرسیده بستِبن به هایراه تالیفِ از بخش،رهایی

 مهمِ جریانِ سه در خدا، به نگاهِ یبررسی نیازمندِ است، "شدنِ خداگونه"

 .است اگزیستانسیالیسم و سوسیالیسم، عرفان، یتاریخی

 

 

 (عشق اصالتِ) عرفان در خدا

 

 بوده، متمرکز "هستی و انسان یرابطه" بر که عرفان، یتاریخی جریانِ

 نسانا بینِ یرابطه تبیینِ یپی در است، خویش از بیرونِ به نگاهی دارای و

 آن به عمیقاً اگر عرفان، در خدا و انسان بینِ یرابطه این و است، خدا و

. تاس "آن" یا "این" یرابطه یک. است تضادی یرابطه یک بنگریم، رابطه

 دا،خ در عارف ی"فنا" با تضاد، این و. است رفتنی دیگری و ماندنی، یکی

 و. است ماندنی و دارد، اصالت که است خدا عرفان، در پس،. شودمی حل

 دنبای و. است سپرده او به کامل، طورِ به را، خویش اختیارِ انسان، که، این

 خویش، ینفی با که، است آن یپی در عارف. باشد میان در ی"خود"



 او لباسِ در که است خدا حالج، قولِ به و. بکشد خویش درونِ به را خدای

 !است حاضر

 

 است ایقطره عارف، "منِ ". است خدا در خویش انحاللِ یپی در عارف

 طولِ  در عارف، هدفِ و است، چکیده فرو او، وجودِ در که وجود، دریای از

 دریای به دریا، از دورمانده یقطره آن رساندنِ جهانی، این یزندگی

 گیرد، آرام دریا در شود، دریا از جزیی. شود محو آن در تا، است، وجود

 آرزوی باالترین. نماند باقی ،"من" آن از نشانی، هیچ و شود، دریا خودِ

 و دیدنی که است دریا تنها نهایت، در که، چنان. است اهللفی فنای عارف،

 نسانا الیناسیونِ شریعتی، تبیینِ با و! نیست هیچ دریا جز است، ماندنی

 .خدای در انسان، "خودِ" محوِ الهوری، اقبال قولِ به و! خدا یوسیله به

 

 رویممی باال و باالییم ز ما

 رویممی دریا و دریاییم ز ما

 نیستیم جا این از و جا آن از ما

 رویممی جابی و جاییمبی ز ما

 

 

 

 

 



 (اقتصاد اصالتِ ) سوسیالیسم در خدا

 

 یاقتصاد طبقاتِ و هاانسان یرابطه بر که سوسیالیسم، یتاریخی جریانِ

 در است، خویش از بیرونِ به نگاهی دارای عرفان، چون و بوده، متمرکز

 خدا و انسان بینِ یرابطه تا نیست، خدایی هیج وجودِ به باورمند واقع،

 نشیند،می خدای جای به "جامعه" شکلی، به جریان، این در اما،! گیرد شکل

 به تضادی، یرابطه همان باز، و کند،می اشغال را خدای رفیعِ مقامِ و

 این حلِ  برای پس،. است حاضر تر،انضمامی و ترعینی و ترجدی شکلی

 و عشق و تالش تمامِ و! برود باید فرد هم و برود، باید خدا هم تضاد،

 دادنِ  اصالت و ،"خلق" دریای در خویش "محوِ" سوسیالیست، یک ایثارِ

 این باز، نیز، رابطه این در که است، فرد به اصالتِ  برابرِ در جامعه، به

 تی،شریع تبیینِ با و. است دیگری یقربانی که، است انسان یخدایی "منِ"

 الهوری، اقبال قولِ به و! اقتصاد و جامعه یوسیله به انسان الیناسیونِ

 .جامعه در انسان، "خودِ " محوِ هم، باز

 

 

 

 

 

 

 



 (وجود اصالتِ) اگزیستانسیالیسم در خدا

 

 زمتمرک وجودی یرابطه یک بر که ،اگزیستانسیالیسم یتاریخی جریانِ

 پرانتز در را، خدای به نگاهِ  و است، خویش درونِ به نگاهی دارای و است،

 شورانگیزِ  اختیارِ و آزادی قدرتِ بسطِ و طرح یپی در است، داده قرار

. است او "ماهیتِ" و "وجود" بینِ انگیزِشوق یرابطه تبیینِ و انسان،

 و انانس بینِ یرابطه تبیینِ یپی در عرفان، چون نه اگزیستانسیالیسم،

 و انانس بینِ یرابطه تبیینِ یپی در سوسیالیسم، چون نه و ،است هستی

 .جامعه

 

 مچش و درون، به بازگشتِ  با اگزیستانسیالیست، یک وضعی، چنین در

 که افسوس اما داشت، وجود کاش که هستی، در گاهِ تکیه یک از پوشیدنِ

 و است، "خدا" ،جهان در اشگاهتکیه که عرفان، برخالفِ ندارد، وجود

 هر فاقدِ است، "جامعه" ،در جهان اشگاهتکیه که سوسیالیسم،برخالفِ 

 عاملِ هر ینفی با که گاهی،تکیهبی این و. است هستی در گاهیتکیه

 سوسیالیست، این و عارف، آن برخالفِ را، او و است، آمده پدید بیرونی،

 او موجود، تضادهای با یمواجهه در است، رسانده خویش خویشتنِ به

 یثمره و ،کشانده "پوچی" به نهایت، در و ،"آوارگی" به ،"آزادی" از را،

 ،"بلها آسمانی" سقفِ زیرِ در زیستن، یشندهکُ  رنجِ  و ،"تنهایی" ،بینش آن

 است. !"پوچ جهانی" و

 



 (خدایی وجودِ اصالتِ) تثلیث ینظریه در خدا

 

 اصالتِ" بینشِ را آن توانمی که ،"آزادی برابری، عرفان،" ینظریه در

 دارای عارفان، چونهم آرمان، این پیروِ انسانِ هر نهاد، نام "خدایی وجودِ

 چونهم و. است هستی معنوی کانونِ با وجودی، عمیقِ یرابطه یک

 قصدِ به نه اما، است، وجود دریای به پیوستنِ خواهانِ که، است ایقطره

 شدن، هویتبی ایقطره و آن، در "محوِ " آن، در ی"فنا" آن، در "انحاللِ"

 چون الهوری، اقبالِ یگفته به بلکه، بودن، دریا قطراتِ از یقطره تنها و

 وجود اقیانوسِ ی"دردانه" و درخشیدن، بیکران دریای آن در "گوهری"

 یوجودی استقاللِ از برخورداری و خویش، "خودِ " حفظِ با بودن،

 .جاودان

 

 از سرشارِ عارفان، چونهم که، حال عینِ در نظریه، این پیروِ انسانِ هر

 یپرستنده و خویش، خدای با یدائمی ارتباطِ در و است، خدایی عشقِ

 در نیز، سوسیالیست انسانِ یک چونهم خدایی، _ انسانی هایارزش

 عضوی شانکدام هر که دیگر، هایانسان با یرابطه در و جامعه، با رابطه

 برادر آن، از عضوی هر که، ایخانواده اند،بشری بزرگِ یخانواده این از

 از سرشارِ احساسی دارای خانواده، آن والدِ خداوند، و اویند، خواهرِ و

 سوسیالیست، آن چون و است، مهربانی و ایثار، یگانگی، خویشاوندی،

 پایمال حقی هیچ نگیرد، صورت استثماری هیچ که، است آن یشوریده

 بزرگِ  یخانواده این از عضوی و بودن، بشر دلیلِ به تنها افراد، و نشود،



 برخودار زندگی، هاینعمت از برابرانه، کارشان، و تالش و بودن، بشری

 .گردند

 

 سطِ ب و طرح یپی در اگزیستانسیالیست، یک مثلِ درست انسانی، چنین

 ینِ ب انگیزِشوق یرابطه تبیینِ و انسان، شورانگیزِ اختیارِ و آزادی قدرتِ

 اگزیستانسیالیست، یک چونهم را، خود و. است او "ماهیتِ" و "وجود"

 شده پرتاب کویر، این به که داند،می ایجدابافته یتافته جهان، این در

 "تنهایی" به را او رفته، رفته ،"جدایی" احساسِ این و ،(هبوط)است

 یمواحهه در عارف، آن چونهم که، آنجا از انسانی، چنین اما،. کشاندمی

 آن در و است، گرفته قرار "غیب" با یعاشقانه یرابطه یک در هستی، با

 و معیار و مالک ها،ارزش این و است، یافته را خدایی هایارزش غیب،

 این بخشِ جهت نیز، و است، او "رفتارِ و گفتار و پندار" هر بخشِجهت

 از دیگر، اگزیستانسیالیستی، بخشِرهایی و عزیز یوجودی ی"آزادی"

 خواهد بستری آزادی، این و شد، نخواهد کشیده ،"آوارگی" به آزادی،"

 مهربانِ آن عزیزِ بس هدفِ به دستیابی و شدن، و شدن و شدن برای شد،

 ."شدن خداگونه": انسان خلقتِ در ناپذیر،آسیب جاودانِ

 

 

 خطِ شریعتیمیراثِ از  ،ای تالیفیچکیده

 

 


