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 یا قدیم االحسان
شاید در تاریخ معاصر ایران هیچ فردی به اندازه مرحوم دکتر شریعتی موافقان و مخالفان 

جدی و سرشناس نداشته باشد.
منتقدانی چون عالمه طباطبایی،شهید مطهری و آیت الل  نام مخالفان و  توانی  نه می  شما 
مصباح یزدی را نادیده بگیری ونه نام موافقانی چون امام موسی صدر،شهید بهشتی و آیت 

الل سید علی خامنه ای.
اما چیزی که در بین تمام منتقدان و مخالفان مشترک است،پذیرفتن اشتباهات و خطاهایی در 
افکار دکتر شریعتی است.حتی سرسخت ترین موافقان،هم معتقدند شریعتی دارای خطاهایی 
در برداشت خود از اسالم بوده است.و یا به عبارت بهتر گاها اسالم را آنگونه که خود می 

خواسته، تفسیر می کرده است.
آن چیزی که در این سالها موجب بحث و جدل شده است.نحوه ی برخورد افراد با این 
اشتباه هاست.عده ای مانند مرحوم شهید مطهری و شهید بهشتی به دنبال تصحیح این اشتباه 
ها در آثار شریعتی بودند ،عده ای مانند عالمه طباطبایی نیز این کار را بیهوده میدانستند.و 

قائل بودند شریعتی حاضر به دست کشیدن از افکار خود نیست.
آنچه که واضح است در مورد شخصیت مرحوم شریعتی دردمندی وی و دغدغه اسالم را 
داشتن است.هر چند در جاهایی این مسیر را اشتباه رفته باشد.اما در مجموع در روزگاری 
که شریعتی می زیسته است،محسناِت افکارش بیش از سیئاِت آن می بوده است.باید واقع 

بینانه پذیرفت شریعتی جامعه شناِس دردمند بود نه اسالم شناِس دردمند.
گیری  شکل  در  بسزایی  نقش  افکارش  و  آثار  امروز  به  تا   40 دهه  از  که  شناسی  جامعه 

ساختمان فکری جوانان و جامعه ی نخبگانی کشور داشته است.
در این ویژه نامه در بخش اول چهارده روایت از موافقان و مخالفان ِ دکتر شریعتی را که 
اکثر آن ها در انقالب اسالمی نقش بسزایی را داشته اند آورده ایم.این روایات گاهی بررسی 
صرِف تاریخ است و بعضی بررسی و نقد آثار و افکار دکتر شریعتی.در بخش دوم ویژه نامه 
نیز 8 نقد دانشجویی به آثار و افکار دکتر شریعتی آورده شده است.هوای آزاد یک مجموعه 
این شماره  نکته است.اگر در  ی کامال دانشجویی است و مهم ترین مزیت آن هم همین 

قصوری می بینید به دانشجو بودن و بی تجربه بودن این مجموعه ببخشید
در آخر ما بچه های هوای آزاد نیت کردیم این شماره از نشریه را با افتخار تقدیم کنیم،به 

روح شهید مدافع حرم عبدالل باقری به امید شفاعت شهید در سرای دگر.

معین رضیئی

دبیر کمیته بین الممل اتحادیه 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول هوای آزاد
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به چگونگی شکل گیری جریان های سیاسی- مذهبی در دوره  ایران )1320 -1357(«  کتاب »جریان ها و سازمان های مذهبی - سیاسی در 
و سپس  فرهنگ  در عرصه  بر مذهب  تکیه  با  آنان  نقش  و  مبارزه  کانون های  به  روحانیان  ورود  به  کتاب  این  در  پردازد. جعفریان  دوم می  پهلوی 

سیاست تاکید دارد. 
 این اثر، در پاسخ به این پرسش نگاشته شده است، چه نوع تحوالت فرهنگی در پشت سر این انقالب سیاسی قرار داشت؟ و طی بیش از سه دهه، 
چه نحله های فکری دینی و مذهبی در ایران پدید آمد که توانست بینش الزم برای این تحول سیاسی را پدید آورد. نشان دادن دامنه فعالیت های 
دینی ـ سیاسی مهم ترین سازمان های مذهبی و نیز شرح فعالیت جریان های فعال در عرصه مبارزات دینی ـ سیاسی ، هدف اصلی این کتاب است.
کتاب به دلیل پرداختن به سابقه مبارزاتی بسیاری از فعاالن انقالبی با حاشیه نگاری های ارزشمندی از جمله حاشیه نگاری رهبر انقالب مواجه شده 
است. رهبر معظم انقالب هنگام مطالعه چاپ سوم کتاب و در فصلی که درباره شریعتی مطالبی عنوان شده حاشیه نوشته اند. این حاشیه اختصاصا 
برای نویسنده کتاب ارسال شده و رسول جعفریان در چاپ های بعدی این کتاب ضمن انجام اصالحات و افزودن مطالب جدید، نظرات مقام معظم 

رهبری را نیز در پاورقی کتاب آورده است.
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رسول جعفریان

دکتر شریعتی به روایِت رسول جعفریان
برگرفته از کتاب جریان ها و سازمان های مذهبی سیاسی ایران

| پرده اول: آغاز زندگی |
بخش نخست زندگی دکتر، که نقش مهّمی در شکل گیری اندیشه های او دارد، تا پیش 
از سال 1347 چندان بروِز خارجی ندارد. بلکه از این سال به بعد است که دکتر ابتدا در 
دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد و سپس در حسینیه ی ارشاد شناخته می شود، و اندیشه 

های خود را مطرح می کند.
درباره ی سوابق تحصیلی دکتر مطالب پراکنده ای گفته شده است ، سال 1334 در دوره 
لیسانِس زبان و ادبیات فارسِی دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد، آغاز به تحصیل کرد. در 
سال 1337 فارغ التحصیل شد و به خاطر احراز رتبه اول، در سال 1338 به فرانسه اعزام 
شد و دکترِی دانشگاهی خود را از دانشگاه پاریس گرفت. )دکتری دانشگاهی، معمواٌل 
سطحی نازل تر از دکترِی دولتی این دانشگاه دارد و  تنها نیاز به نوشتن یک پایان نامه دارد، 
پایان نامه شریعتی هم ترجمه خالصه بخشی از کتاب “ فضائل بلخ” به زبان فرانسه بود.(
اگر چه جالل متینی،رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد  با بیان این که دکترِی 
شریعتی ارزش چندانی ندارد، دکترِی جامعه شناسی یا تاریخ وی را مردود می داند. حّتی 
می گوید: شریعتی در آن جا از کالس های متفّرقه گورویج یا ماسینیون استفاده می کرده 

و با کسانی مثل فرانتس فانون آشنایی داشته است.
پس از بازگشت به ایران در سال 1343، وی تقاضای استخدام در دانشکده ی ادبیات را 
کرد که دانشگاه مشهد، ضمن نامه ای از دانشگاه پاریس درباره ی پایان نامه وی اظهار 
نظر خواست، اما به گفته متینی آنان به رغم آن که رساله را قابل قبول نمی دانند، چون 
دانشجو بورسیه بوده و بورسیه قابل تمدید نیست، آن را پذیرفته اند. به هر روی ماجرا به 
گونه ای پیش رفت که به عنوان استادیاِر رشته تاریِخ دانشکده ادبیات مشهد پذیرفته شد. 
و پس از استخدام به تدریس دروس مختلف از جمله، تاریخ اسالم، تاریخ تمّدن و تاریخ 

ادیان پرداخته و به سرعت میان دانشجویان محبوبیت یافته است.
شریعتی تا سال 1350 در دانشکده ادبیات تدریس می کرد، تا آنکه در جریان جشن های 
ت و سپس به صورت دائمی ، قرار شد دیگر تدریس نکند. 

ّ
2500 ساله، ابتدا به صورت موق

زان پس از سوی دانشگاه مشهد، در وزارت علوم، برای انجام کارهای تحقیقاتی مأمور به 
خدمت شد.یکی از جریان های مهمِّ فکرِی دهه ی پیش از انقالب، جریان فکری دکتر 
شریعتی است. وی طّی سال های 47 تا 51 در حسینیه ارشاد برنامه داشت و همین برنامه 

ها جریان فکری خاّصی را در جامعه پدید آورد.
حسینیه ارشاد در سال 1346 توسط افرادی که عالقه به نشر اندیشه های دینی در قالب 

های نو داشتند و به نوعی متأّثر از “جریاِن انجمن های اسالمی” بودند، تأسیس شد.
از جمله ی این افراد می توان به : محّمد همایون به عنوان منبع مالی، ناصر میناچی 
در ِسمت مدیریت و شهید آیت الله مطّهری در مقام سخنران،به عنوان پایه گذاران این 

حسینیه اشاره کرد.
از سال 1347 به بعد، دکتر شریعتی به دعوت شهید مطّهری به حسینیه آمد و راه وصل 
وی به حسینیه، نگارش مقاله  »“ محّمد از هجرت تا وفات”« برای کتاب،  “ محّمد 
)ص( خاتم پیامبران” بود. که طرح استاد مطّهری برای بزرگداشت آغاز پانزدهمین قرن 

هجرت بود.
در اواخر سال 1349 استاد مطّهری به خاطر اختالفاتی که با میناچی)مدیریِت حسینیه( 
داشتند، مجبور به ترک حسینیه شدند و در نتیجه حسینیه به طوِر دربست در اختیار دکتر 

شریعتی قرار گرفت.
در این دوره) حذف استاد مطّهری(، به جز خود دکتر شریعتی, محّمد تقی شریعتی و 
مرتضی شبستری به سخنرانی در حسینیه می پرداختند. به همراه معدودی سخنرانی 
توسط آقایان: هاشمی رفسنجانی،خامنه ای،خزعلی، زریاب خویی، کاظم سامی و محّمد 

اسماعیل رضوانی.
سخنراناِن این دوره، به جز موارد انگشت شمار، بیشتر افراِد غیر روحانی بودند. این نشان 
می داد که جریاِن غالب شده بر حسینیه، جریانی بوده که به نوعی درصدد حذف روحانیت 
برآمده. شروع این برنامه ها با مخالفت روحانیون و از جمله مخالفت شدید و دسته جمعی 

مبّلغان و روحانیون حسینیه ارشاد مواجه شد.
شریعتی درباره ی وضعیت حسینیه به ساواک هم گفته بود:

» هدفم حذف روحانیونی است که حافِظ سّنت های فئودالی اند. و من نمی خواهم سنگر 
به دست مرتجعان و خائنان بیافتد.«

استاد مطّهری، از سال 1350 پایگاه خود را به “مسجد الجواد)ع(” منتقل کرده و در آن جا 
به  سخنرانی های خود در دایره ای بسیار محدودتر از حسینیه ادامه داد.

دکتر شریعتی تا آبان 1351 که حسینیه ارشاد تعطیل شد، به کارش ادامه داد. این دوره 

تلخیص: فائزه مسلمی
ترم شش رادیو تراپی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

روایت اول
معرفی کوتاه کتاب جریان ها و سازمان های مذهبی سیاسی ایران



سخت ترین دوره برای مبارزان بود.
ضربه ی شهریور 1350 و دست گیری های گسترده ی مجاهدین در سال های 50و 51  
و اعدام دسته جمعی آنان در خرداد 51، نمونه ای از مشکالت است. این در حالیست که 
حسینیه آزادانه فعالیت خود را دنبال می کرد و ساواک َگهگاه گزارشی از سخنرانی های 

دکتر تهّیه و ارسال می کرد.
اما گویی به طور کل، از چنین مرکزی اغفال دارد. پس از آن به دلیل طرح برخی از 
مباحث، حسینیه به تدریج مورد انتقاِد شماری از روحانیون و مراجع قرار گرفت. و روحانیون 

با هدف “حفظ تشّیع” ، برای تعطیلی حسینیه تالش می کردند.
شریعتی تا مهرماه سال 1352 آزاد بود و سپس دست گیر و پس از 18 ماه، در نوروز سال 
1354 بدون محاکمه آزاد شد. در حالی که چاپ اعالمیه و یا مالقات با افراد فرارِی 

مجاهدین یا فدائیان بین 4-6 سال و یا حّتی بیشتر، حبس داشت.
وی پس از آزادی از زندان، از کشور خارج و به نوشتن، اصالح و چاپ برخی آثار مشغول 

شد.
تا این که در 29 خرداد سال 1356، در لندن براثر سکته ی قلبی فوت کرد. فوت شریعتی 

انعکاس گسترده ای پیدا کرد، تا جایی که به جریانی علیه رژیم تبدیل شد.
| پرده دوم : ماجراهاِی حسینیه |

استاد مطّهری از سال 1350 به انتقاد صریح از دکتر شریعتی و دیدگاه های وی نسبت 
به روحانیت،می پرداخت. حّتی در شهریور سال 1349 جلسه ای تشکیل داده و به کمک 
برخی مراجع، نام تعدادی از افراد را برای سخنرانی در حسینیه تعیین کرده است. بار دیگر 
در اسفند همان سال، با اعضای حسینیه و ُعلمایی که با آن همکاری داشتند، ضابطه ای 

برای سخنرانان طراحی کرد.
استاد مطّهری در یکی از نامه ها می نویسد:

» این بنده، از بیست سال پیش که استقالل فکری پیدا کرده ام، نسبت به روحانیت، یک 
طرفدار جّدِی منتقد بوده و هستم. طرفدار و مدافع جّدِی این اساسم. یگانه افتخاِر خود را  
انسالک در این ِسلک می دانم. شریف ترین افراد را در این طبقه پیدا کرده ام، روحانیت را 
وارث نسبِی فرهنگ هزاروچهارصد ساله ی اسالمی می دانم و خودم خوشه چین از این 
خرمن هستم. معتقد بوده و هستم که این مکتب باید بماند و هیچ چیز دیگری هم جای 
آن را نمی گیرد. من با هرگونه جبهه بندی در برابر اساس روحانیت مخالفم و "ِتز اسالم 

منهای روحانیت" را استعماری می دانم.«
حقیقت آن است که قضاوت ها و اظهار نظرهای دکتر شریعتی درباره ی روحانیت دست 

کم در ظاهر به قدری متناقض به نظر می رسد که جمع کردن 
آن ها دشوار به نظر می رسد. همین امر سبِب برداشت های 
خوِد  گاه  میان،  این  در  است.  شده  او  سخنان  از  متفاوت 
این  تا  و می کوشد  به دست می دهد  ای  قاعده  شریعتی 
تناقض را برطرف کند. برای مثال اختالف خود، با روحانیون 
را، اختالف پدر و پسری می داند که در برابر دشمِن خارجی با 

یکدیگر مّتحد هستند.
در کتابچه عقیده می نویسد:

» همیشه قوی ترین، مؤمنانه ترین و متعّصبانه ترین دفاع را 
از روحانیِت راستین و متّرقی از جامعه علمِی درست و اصیِل 
اسالمی کرده ام. و در اینجا حّتی به خود شما هم گفته ام 
که، دفاع، نگاهبانی و جانب داری از این جامعه علمی، نه 

تنها وظیفه ی هر مسلماِن مؤمن است، بلکه از آن جا که آخرین و تنها سنگری است که 
در برابر هجوم استعماِر فرهنگِی غرب، ایستادگی می کند، وظیفه ی هر روشنفکِر مسئول 

است، َولو معتقد به مذهب نباشد.«
هرچند استاد مطهری به فعالیت های دکتر شریعتی انتقاد داشتند ولی، با وی قطع ارتباِط 
کامل ننمود. عمده ی انتقاد وی به جز موارد فکری، نقشی بود که شریعتی در بدنام کردِن 
روحانیت، میاِن نسل جدید داشت. با این همه، شهید مطهری می کوشید تا راهی میانه 
را انتخاب کند. این در حالی بود که برخی از مریداِن تند شریعتی، سخت به نکوهِش وی 
پرداختند. درست در همان زمان فرقانی ها نیز اطالعیه ای دادند و به تهدید کسانی که به 
نوعی با شریعتی مخالفت کنند پرداختند. این زمان یعنی سال 56 فضای انقالبی تهران، 

به شدت جانبدار شریعتی و ضّد مطهری بود.
نامه ی مشترک مطهری و بازرگان که به خاطر پس کشیدن بازرگان در اثر فشاِر عاشقاِن 
دکتر، بر وی، مسئولیت آن بر عهده ی آقای مطهری مانده بود، بر دشمنی ها افزوده بود.

طبق خاطرات محمد مهدی جعفری از نزدیکان بازرگان وی در مورد شریعتی میگفت:
» شریعتی را اینقدر بزرگ نکنید، اینقدر نگوئید علی بزرگه، علی بزرگه. علی کوچکه! ) البته 

قصد تحقیر نداشت و مقصودش این بود که از علی ُبت نسازید.( «
استاد مطهری طی نامه ای در سال 56 به امام خمینی که آن زمان در نجف بود، دیدگاه 

های خود را درباره شریعتی و تأثیر منفی اندیشه های وی میان ُمتدّینین مطرح کرد.
گاهی بخشی به توده ها قرارداشت. این  سیاست کّلی دکتر شریعتی، بر پایه ی نوعی آ
حرکتی بود که امام نیز دنبال می کرد و به همان دلیل به مبارزه مسّلحانه در برابر رژیم 

اعتقادی نداشت.
در این زمینه، حسینیه مورد انتقاد مجاهدین خلق که استراتژی مبارزه ی مسّلحانه را در 

برابر رژیم انتخاب کرده بودند قرار گفت.
رژیم بر اثر فشارهایی که از ناحیه برخی از روحانیون بر وی وارد می آمد و حسینیه را محل 
طرح اندیشه های سنی نگر و غیر و ذلک طرح می کردند، و نه به دالیل سیاسی، در 

آبان 51 تعطیل کرد.
البته، برخی از َسران ساواک نیز حسینیه را به لحاظ سیاسی ُمضر تشخیص می دادند. 

بویژه زمانی که آثار شریعتی در خانه ی بسیاری از مخالفاِن رژیم پیدا شد.
| پرده سوم: امام و شریعتی |

سیاست ُکّلی امام درباره اختالف طرح شده در ارتباط با شریعتی، بر پایه کنار گذاشتن 
مسائل فرعی از مسائل اصلی ،که مبارزه با رژیم بود قرار داشت. به همین دلیل، امام 
اّما همزمان  موضع گیری در برابر شریعتی روا نمی شمرد، 
انتقاداتی از وی و روشنفکراِن مذهبِی همانند وی داشت. که 
آن ها را به شکل های مختلف و بدون آنکه به صورت صریح 

موضع گیری کند، مطرح کرد.
و  منتقدین  ی  طایفه  دو  هر  که  بود  ای  گونه  به  امام  موضع 
باره  این  در  امام  مبنای سیاست  داشت.  نگاه می  را  معتقدین 
و  اختالف شریعتی  درباره ی  تا  به هرحال کوشید  که  بود  آن 
مخالفانش، به گونه ای جانب احتیاط را بگیرد؛ زیرا آن را مسئله 
ای فرعی می دید و در کنار مبارزه با شاه، اهمیت چندانی برای آن 
قائل نبود، با این حال حاضر نبود انتقادهایی که از دکتر شریعتی 

شده و به منظرشان بی مورد می آمد، بپذیرد.
امام، اشکاالتی را که آقای مرتضی عسکری نسبت به آثار دکتر 
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بر  شریعتی،  با  ارتباط  در  شده  طرح 
از  فرعی  مسائل  گذاشتن  کنار  پایه 
مسائل اصلی _که مبارزه با رژیم بود_ 
امام  دلیل،  همین  به  داشت.  قرار 
روا  شریعتی  برابر  در  گیری  موضع 
از  انتقاداتی  همزمان  اّما  شمرد،  نمی 
و روشنفکراِن مذهبِی همانند وی  وی 
های  شکل  به  را  ها  آن  که  داشت. 
مختلف و بدون آنکه به صورت صریح 

موضع گیری کند، مطرح کرد.
موضع امام به گونه ای بود که هر دو 
نگاه  را  معتقدین  و  منتقدین  ی  طایفه 

می داشت.

نگاه



وارد کرده و طّی نامه ای سال 52 برای ایشان فرستاده بود، 
نپذیرفته و فرموده بود: اشکاالت وارد نبوده و در عین حال 

قصد تأیید کسی را ندارد.
در مقابل امام برخی از ایراداتی که امثال آقای مطهری یا 
دیگر روحانیون درباره شریعتی مطرح کرده بودند، به نوعی در 
سخنرانی های خود در سال های 56 و 57 منعکس کردند. 
اشاراِت امام ،گاه به قدری روشن است که جای هیچ تردیدی 

باقی نمی گذارد که مقصوِد امام، شریعتی بوده. است.
ی  نامه  صدور  بر  مبنی  یزدی،  ابراهیم  درخواسِت  با  امام 
و  شریعتی  دکتر  درگذشت  ِپی  در  شریعتی  پدِر  به  تسلیت 
برگزاری ختم برای وی مخالفت کردند، که همین باالترین 
مخالفت ایشان  با شریعتی در روزگاری است که او محبوبیت 

زیادی داشته است.
پس از اصرار های فراوان و در برابر انبوه نامه های تسلیت که 

به خاطر درگذشت شریعتی به امام رسید، ایشان تنها یک متن کلی و مبهمی را خطاب به 
آقای یزدی، در پاسخ تلگراف های تسلیت که به ایشان رسیده بود، نوشتند.

امام در چندین سخنرانی بدون آن که، نامی از شریعتی به میان آَوَرد، "ِتز اسالم منهای 
آخوند" را  به شدت رد کرد.امام در دو سخنرانِی خود در تاریخ های 6 مهر و 10 آبان 56، به 
تفصیل به انتقاد از افکار روشنفکراِن مذهبی پرداخت.این درحالی بود که امام می کوشید 
تا به گونه ای با آنان برخورد کند که اسباب دور شدِن بیشتر آنان از اسالم را فراهم نسازد.

امام خمینی)ره( در این باره می فرماید:
» آثار دکتر شریعتی و تعالیم وی، ُمباحثات و َجدل های بسیاری را میان ُعلما برانگیخت 
و در عین حال تأثیر عظیمی بر جوانان روشنفکر ایرانی گذارده، آنان را به سوی اسالم 

فراخواند.«
شریعتی ویژگی های منحصر به فردی داشت؛ وی همزمان که بعنوان یک روشنفکِر 
دینی، یک ُمبّلغ مذهبی و حّتی راهنمای حاجیان در شناخت تاریخ مّکه و مدینه، شناخته 
می شد، توانسته بود از جاذبه های فکرِی موجود در برخی از ایدئولوژی ها ی جدید، 

استفاده کند.
فراوان  مشتاقان  که  مارکسیستی  اندیشه  های  قالب  از  مسائل  از  بسیاری  در  وی 
داشت، بهره می برد و در عین حال از زاویه دیِد یک فرِد مذهبی، با امپریالیسم سخت 

و  روشنفکران  میان  ُپلی  وی،  حرکِت  این  کرد،  می  مقابله 
ُمتدّینین ایجاد کرده بود.

نسل جدید را که همزمان می خواست در کنارگرایش مذهبی 
و سّنتی خود به اندیشه های جدید نیز مجّهز باشد، به سمِت 

وی متمایل می کرد.
به َرغم آنکه شریعتی مذهبی میِنمود، اما به دلیل همین 
برخی  مارکسیستی،  های  قالب  از  استفاده  در  او  گرایِش 
از دیدگاه های طبقاتِی مارکس را در قالب ِتز علیه مذهب 
پذیرفته بود. به عبارتی شریعتی، با مارکسیسم رابطه عشق-
نفرت داشت؛ او از سویی می پذیرفت که بدون شناخت از 
مارکسیسم نمی توان جامعه و تاریخ جدید را درک کرد. اّما 
از سویی دیگربه ویژه از آن روی که مارکسیسم ُبعد معنوی 

انسان را پایمال می کند، انتقاد می کرد.
کمِک  مارکسیسم  ضّد  بر  شریعتی  مبارزاِت  روی،  هر  به 

شایانی به شکسِت آن جریان، در دانشگاه کرد.
یکی از انتقادات سیاسِی مطرح شده نسبت به اندیشه های دینِی دکتر، نگاه ابزارِی وی به 
دین برای ایجاد تحّول و تحّرک اجتماعی و باال بردن کارکرِد دین است. از نظر شریعتی، 
دین و مذهبی ارزش دارد که به نوعی ستیِز دائمی با ستمگران است، و نه دیِن َمدرسی 
و کالسیک و تحقیقاتی و سّنتی.به طوری کّلی تر می توان گفت، برخلف َمشِی مهندس 
بازرگان که اسالم گرایِی او در قالِب علم گرایِی تجربی بود و برخالِف مجاهدین که اسالم 
شناسِی آنان، در قالب های مارکسیسم بود، دکتر بر اساس نوعی نگرِش اجتماعِی برگرفته 

از جامعه شناسی، به دین نظر می کرد.
شریعتی می گوید: دو نوع اسالِم متفاوت وجود دارد؛ یکی آرمانی-انقالبی برای تحول 
اجتماعی)متعّلق به ابوذر، مجاهدین و اکنون روشنفکران( و دیگری آموزِش مدرسِی 

فالسفه، سیاستمداران و ُفقها ست.)متعّلق به بوعلی سینا، ُمجتهدین و ُعلمای دینی(
بی تردید حرکِت دکتر به سمِت طرِح نوعی اسالم شناسی منهای روحانیت و مرجعّیت، 
حرکتی است که پیش از آن، در نهضِت آزادی و پس از آن در مجاهدیِن خلق تجربه 
شد. تأسیِس نوعی اسالم شناسِی نویِن تحت عنواِن "برداشت های ما"  ، کاری بود 
که پس از آن گروه های زیادی به آن روی آوردند.به َرغم همه ی آنچه گذشت، هیچ 
کس نمی تواند تأثیر شریعتی در انقالب اسالمی را انکار کند. این افزون برآن است که با 
طرح اسالم علوی، زینبی و ابوذری، از سوی شریعتی، نوعی فضاِی انقالبی در 
کشور پدید آمد، که در آستانه ی تحواّلت سال 56 مورد استفاده قرار می گرفت.
به لحاظ کّلیت نظریه ی دکتر درباره ی دین و مباحث پیرامونِی آن، باید بر این 
نکته هم تأکید کرد که از مجموِع آنچه وی مطرح کرده، با همه ی گستردگی و 
نکاِت آموزنده و سازنده ای که در بر دارد، سازماِن فکرِی مشّخصی قابِل استنتاج 
نیست.به عبارت دیگر تنوع و تکّثر در اندیشه های دکتر به حّدی است که می 
توان نظریاِت گوناگون و حّتی متناقضی را به راحتی به ایشان نسبت داد؛ چنانچه 
در همین اّیام نیمه ی نخست سال 1381 همزمان دختر و پسر دکتر، یکی پدر را 
ضّد سکوالریسم و دیگری سکوالر معرفی کرد! این وضعیت در مبحث سیاست و 
حکومت، بویژه نقش امام و اّمت و مسأله ی دموکراسی با وضوح بیشتری در آثار 

دکتر انعکاس یافته است.

طرِح  سمِت  به  دکتر  حرکِت  تردید  بی 
و  روحانیت  منهای  شناسی  اسالم  نوعی 
مرجعّیت، حرکتی است که پیش از آن، در 
در مجاهدیِن  آن  از  و پس  آزادی  نهضِت 
اسالم  نوعی  تأسیِس  شد.  تجربه  خلق 
شناسِی نویِن تحت عنواِن "برداشت های 
از آن گروه های  بود که پس  ، کاری  ما"  

زیادی به آن روی آوردند.
کس  هیچ  گذشت،  آنچه  ی  همه  َرغم  به 
انقالب  در  شریعتی  تأثیر  تواند  نمی 
برآن  افزون  این  کند.  انکار  را  اسالمی 
و  زینبی  علوی،  اسالم  طرح  با  که  است 
از سوی شریعتی، نوعی فضاِی  ابوذری، 
انقالبی در کشور پدید آمد ،که در آستانه 
قرار  استفاده  مورد   56 سال  ت 

ّ
تحوال ی 

می گرفت.
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گروه فرقان توسط طلبه جوانی به نام اکبر گودرزی که در اوج فعالیتش 20ساله بود شکل گرفت. گودرزی در سال56 از لباس طلبه گری بیرون آمد و کالس های تفسیر قرآن، در 
مناطق مختلف تهران )نازی آباد، سلسبیل، قلهک، جوادیه، خزانه( برپا کرد و مساجدی که گودرزی جلسات قرآن را در آن ها برگزار می کرد عبارت بودند از: مسجدالهادی )خیابان 

شوش( مسجد فاطمیه )خزانه( مسجد رضوان )خیابان اتابک( مسجد شیخ هادی و مسجد خمسه )قلهک( و مسجد اعظم )که کتابخانه قائم در آن بود( 
گودرزی گروه فرقان را در درون همین جلسات تفسیر قرآن تأسیس و رهبری کرد و از سال1356 به صدور اعالمیه و بیانیه پرداخت و وارد حوزه سیاست و مبارزه شد. در جریان 
نظام  این بار دیگر  اما  نظامی شدند.  فاز  وارد  از   همان نخست  آوردند  به دست  توسط مردم  پادگان های فتح شده  از  اسلحه هایی که وی و همراهانش  با  انقالب اسالمی  پیروزی 
شاهنشاهی سقوط کرده بود و گروه فرقان که از حال وهوای مبارزه خارج نشده بودند و همه هویتشان به مفهوم مبارزه ختم می شد، به جنگ با نظام اسالمی جدید روی آورد. 
گودرزی با داشتن شماری از جوانان که همچنان روحیات انقالبی سال1355 تا 1357 را داشتند، آنان را بر اساس آموزه های قرآن نشأت گرفته از برداشت های خود، به شدت بر 
ضد روحانیت و آنچه که آن را آخوندیسم می نامید تربیت کرده بود. از اعضای اصلی این گروه که حدود 50 تا 60نفر بودند می توان، سعید مرآت، عباس عسگری، علیرضاشاه بابا 
بیک، حسن اقرلو، علی حاتمی، کمال یاسینی، سعید واحد، محسن سیاهپوش، حمید نیکنام، علی اسدی، بهرام تیموری، عبدالرضا رضوانی، امیر قلعه نوتاش را نام برد. رهبر  گروه 
اکبر گودرزی در روز 18 دی 1358 خورشیدی دستگیر شد و در روز 3 خرداد 1359 خورشیدی تیرباران شد. این گروه از انجام نخستین عملیات مسلحانه خود در سوم اردیبهشت 
1358 تا زمان دستگیری اکبر گودرزی و نابودی گروه، نزدیک به 20 ترور سیاسی انجام داد. محمدولی قرنی، مرتضی مطهری، محمد مفتح و اکبر هاشمی رفسنجانی )ناموفق 

بود( از مشهورترین کسانی هستند که این گروه ترور کرد. 

دکتر شریعتی به روایِت گروِه فرقان
بررسی تاریخِی چند ادعا در مورد تاثیر پذیری گروه فرقان از دکتر شریعتی

 | مقدمه |
سال 1356 حبیب اهلل پیمان و محمدمهدی جعفری به دیدار طلبه جوانی می روند 
کتاب  قبلش  سال  و  کرده  پا  به  صدایی  و  سر  وی  قرآن  تفسیر  جلسات  که 
»ایدئولوژی توحید و ابعاد گوناگون آن« را نوشته بود. کتاب، نگرانی روحانیونی 
چون مطهری را برانگیخت. پیمان به همراه جعفری روبه روی طلبه ای نشست که 
قاطع حرف می زد، صراحتا حق یا باطل بودن امور را اعالم می کرد و در یک کالم 
همراهانش را از اندیشیدن می رهاند! اقتضای فضای آن ایام برداشت های انقالبی 
از سوره های قرآن بود، اما آنچه درباره طلبه و همفکرانش صدق می کرد تفسیرهای 

رادیکال از آیات قرآن بود که غیرعادی و ناسازگار می نمود.
طلبه »اکبر گودرزی« نام داشت؛ رهبر گروهی که در آغاز به »کهفی ها« موسوم 
َل الُْفْرَقاَن َعلَی َعْبِدِه لِیُکوَن  بود و بعدها نامش را از سوره فرقان )تََباَرَک الَِّذی نَزَّ
لِلَْعالَِمیَن نَِذیًرا( گرفت؛ و با افکار افراطی شبیه باطنی گری »اسماعیلی« دست به 
ترور چهره های برجسته زد؛ از مرتضی مطهری تا سیدعلی خامنه ای و از اکبر  
هاشمی رفسنجانی تا دکتر مفتح و از مهدی عراقی تا تیمسار محمدولی قرنی گروه 
فرقان به رهبری طلبه ای به نام اکبر گودرزی  شکل گرفت؛ گروهی که  مخالف 
صریح روحانیت بود و این مخالفت تا مرز حذف فیزیکی هم پیش رفت.  گودرزی 
اهل لرستان، روستای دوزان در نزدیکی الیگودرز، جایی میان خمین و الیگودرز بود، 

فرقانی ها به او می گفتند »چوپان زاده آزاده «.
گودرزی می خواست طلبه مدرسه مجتهدی شود. مجتهدی نپذیرفتش:»وقتی که 
گودرزی آمد که طلبه بشود چون خیلی چهره زشتی داشت و دیدم نورانیت ندارد 
گفتم تو به درد طلبگی نمی خوری.طلبه باید چهره ای جذاب داشته باشد. خاطرات 
آیت اهللهّ مجتهدی« عزت شاهی از مبارزان مسلمان قبل از انقالب در خاطراتش 
روایت هایی از بازجویی های او نقل می کند: »زندگی فقیرانه و محرومی را در پشت 
سر داشت و کمی از این بابت عقده ای بود. در جوانی تالش کرده بود که به حوزه 
علمیه راه یابد، قم او را نپذیرفت اما توانست در حوزه مسجد جامع تهران درس 
بخواند. شب ها همانجا می خوابید. طولی نکشید که از آنجا نیز بیرونش کردند. 

سپس به مدرسه شیخ عبدالحسین )مسجد ترک ها( رفت و بعد از مدتی از آنجا هم 
 بیرونش کردند. بعد از مسجد قبا سر درآورد، آقای مفتح نیز از آنجا بیرونش کرد.

برای  و  آورد  وجود  به  او  در  نفرت  حالت  و  سرخوردگی  نوعی  برخوردها   این 
بیرون آمدن از این سرخوردگی، تشکیالت فرقان را راه اندازی کرد.« ، گودرزی 
در سال 1356 کالس های تفسیر در مناطق مختلف تهران )نازی آباد، سلسبیل ، 
قلهک، جوادیه و خزانه( بر پا و نیروهایش را نیز از همین جلسات جذب می کرد؛ 
مساجدی که گودرزی جلسات قرآن را در آنها برگزار می کرد، عبارت بود از مسجد 
الهادی خیابان شوش ، مسجد فاطمیه خزانه ، مسجد رضوان خیابان اتابک، مسجد 
شیخ هادی و مسجد خمسه قلهک. مسجد »اعظم« هم که  کتابخانه قائم در آن 
بود و جوانان مذهبی به آنجا رفت و آمد داشتند  این گروه که همزمان با رشد 
فزاینده نسل جدید مذهبی و متأثر از جریان های روز برآمده بود، توانست عده ای را 
در شماری از مدارس و مساجد تهران  جذب کند؛ از آن جمله مدرسه »جهان آرا« 
بود که شماری از معلهّمان آن )همچون علی حاتمی و حسن نوری که دومی از 
ترورکنندگان مرحوم مفتح بود( جذب فرقان شدند. سازمان اصلی فرقان روی دوش 
گودرزی بود که کسانی مانند سعید واحد، محسن سیاهپوش ، حمید نیکنام ، علی 

اسدی و بهرام تیموری، زیر نظر مستقیم او بودند
 | آغاز فعالیت گروه فرقان |

در سال 1356 یعنی سال آغاز فعالیت فرقان ، با درگذشت دکتر شریعتی ، نخستین اعالمیه 
از سوی این جریان نوپا انتشار یافت . آنچه در این شرایط  سبب برآشفتن فرقانی ها شد، 
اطالعیه مشترک مطهری- بازرگان بود که چند روز پس از انتشار، بازرگان امضایش 
را پس گرفت . به دنبال صدور آن اطالعیه ، گودرزی اعالمیه ای صادر کرد و به 
تهدید مخالفان شریعتی و در واقع مرتضی مطهری پرداخت . به نوشته مؤلف کتابچه 
 »“فرقان چیست؟”« کار تدوین ایدئولوژی فرقان در پایان سال 56 به اتمام رسید.

 از آن پس ، گروه  افزون بر تالش برای پیگیری کارهای ایدئولوژیک، به تحلیل های 
سیاسی و درک شرایط سیاسی  جهان و طرح استراتژی جنگ مسلحانه علیه رژیم 
پرداخت . همزمان نشریه ای هم به نام »فرقان« منتشر کرد که نخستین شماره اش 
در اسفند 56 به چاپ رسید. این گروه برای پیاده کردن استراتژی مسلحانه در برابر 

کارگروه آزاد اندیشی جدال احسن
این نوشتار تقدیم می شود به روح شهید محمد ولی قرنی

روایت دوم
معرفی کوتاه گروه فرقان
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رژیم شاه ، تازه در بهمن 57 به تجهیزات نظامی مجهز شد؛ آن هم از پادگان های 
 فتح شده توسط مردم! در این زمان ، انقالب پیروز شده بود و فرقان که »روحانیت 
 را از بنیان و اساس باطل « می دانست ، تالش خود را معطوف به مبارزه با آنان کرد.

 فرقانی ها درباره رفراندوم جمهوری اسالمی نشریه ای در فروردین 58 تحت عنوان 
»رفراندوم؛ توطئه استحمار و استعمار« منتشر کرده و مردم را از افتادن  به دام این خدعه 
باز می دارند. پس از آن نیز با برداشت غلط از آیه »فقاتلوا ائمة الکفر« بود که گروه فرقان 
 تصمیم گرفت ،نخست تیمسار محمد ولی قرنی  و سپس مرتضی  مطهری را بکشد! 

گروه فرقان از اردیبهشت ماه 1358 اقدامات تروریستی خود را آغاز کرد. فهرست 
برنامه ترور این گروه که در بیشتر موارد موفق به انجام آن شدند عبارتند از:» 
 11 در  مطهری«  »مرتضی  اردیبهشت،  سوم  در  قرنی«  ولی  محمد  تیمسار 
اردیبهشت، »هاشمی رفسنجانی« در 3خرداد، »حاجی طرخانی «در 17تیرماه، 
»رضی شیرازی« در تیرماه، »مهدی و حسام عراقی و مهدیان« در 4 شهریور 

58، »هانس یواخیم الیب« در مهرماه 58، »محمد مفتح«، 
آذر 58، »آیت اهلل  در 27  بهمنی«  »اصغر همتی«، »جواد 

»بهبهانی«،  دشتیانه«،  »محمدباقر  قاضی  طباطبایی«، 
»احمد الجوردی«)ترور آنها ناکام ماند(.

نارضایتی مردم و  باال گرفتن موج  افزایش ترورها و  با 
آمد تالش های  بوجود  بابت  این  از  که  ناامنی  احساس 
گرفت.  صورت  قتل ها  عوامل  دستگیری  برای  زیادی 
دستگیری اکبر گودرزی در منزلی واقع در خیابان جمالزاده 
)خانه شماره 23 کوچه اخوان( و 35 نفر از اعضای گروه 
شدن  متالشی  از  بعد  گرفت.  صورت  اربعین  روز  در 
گروه فرقان، از سوی مسئوالن ارشد آقایان معادیخواه ، 
ناطق نوری و محی الدین  انواری برای رسیدگی به پرونده 
فرقان انتخاب شدند گودرزی در بازجویی های خود منکر 
بحث  که  می کرد  ادعا  و  بود  فرقان  آمریت  و  هدایت 
رهبری در گروه فرقان مطرح نبوده بلکه وی صرفا مباحث 
ایدئولوژیکی را طرح می کرد و محمد متحدی به عنوان 

طراح مسایل نظامی و عباس عسگری به عنوان مسوول شاخه تبلیغی و فرهنگی 
به فعالیت می پرداختند

در نهایت 3 خرداد 1359 اکبر گودرزی، علی حاتمی، عباس عسگری، حسن اقرلو، 
سعید مرات و علیرضا شاه بابا بیک تبریزی اعدام شدند

 | دکتر شریعتی و گروه فرقان |
اکبر گودرزی، به شهادت شاهدان بسیار مشتاق به آثار شریعتی بوده است. او از 
همان دورانی که به حوزه علمیه وارد شد، بیش از آنکه مقید به مطالعه دروس رایج 
حوزوی باشد کتاب های شریعتی را می خواند. پایه علمی ضعیف و ذهن شکاک 
گودرزی باعث شد که با مطالعه آثار دکتر، پرسش های فراوانی در ذهن او نقش 
ببندد. از آنجا که به یک منش انزواطلبی شدید هم دچار بود این پرسش ها را با 
دیگران در میان در کنار ، برخی رئوس اندیشه شریعتی که در قالب »قرائت« 
ویژه گودرزی قرار می گرفت به مرور به یک ایدئولوژی مرگبار تبدیل شد که 
با پیروزی انقالب، فضا را برای ترکتازی خود مهیا و فراهم دید. به این ترتیب، 
هسته های اصلی »فرقان« کسانی بودند که به نحوی در ارتباط با جلسات خصوصی 

دکتر شریعتی، پس از تعطیلی حسینیه ارشاد قرار داشتند و احتماال جزوه یا کتاب 
»تخصص« دکتر نیز اولین بار توسط گروه فرقان چاپ و منتشر شد.

اگر گفته شود که فرقان برکشیده ی نظریه تشیع علوی و صفوی دکتر شریعتی 
است، نباید سخنی چندان  بی راه باشد. نشریات فرقان سرشار از استناداتی است 
که به این اثر مرحوم شریعتی صورت گرفته و بر اساس آن اقدامات بعدی فرقان 

به انجام رسیده است 
 عباس عسکری نفر دوم فرقان، در نخستین بازجویی خود، مرتباً تاکید می کرد که 
»از صفویه به بعد روحانیت همواره در کنار رژیم فاسد حاکم، بر گرده مردم سوار 
بوده و به تحمیق آنها پرداخته است و اکثریت روحانیت... در مقابل ظلم و ستم 
و بدعت های رژیم سکوت می کرده اند«. وی در پاسخ به این پرسش که »آیا از 
زمان صفویه تاکنون حرکتی مردمی- اسالمی را می شناسید که روحانیت در آن 
نقش تعیین کننده نداشته باشد؟«، می نویسد: »تا زمان سید جمال من حرکتی 
را نمی شناسم و معتقدم که اگر بود حتما بارز می شد. 
همان طور که مرحوم شریعتی که مطالعه کافی هم 
در تاریخ داشته می گوید، شیعه چون فکر کرد که 
رژیم حاکم اسالمی است )تشیع صفوی( در کنار آن 

قرار گرفت«
به  اشاره  با  فرقانی ها،  رهبران  از  عزیزی،  حسن 
افراد مختلف وابسته به این جریان می گوید : »در 
بازجویی های اعضای فرقان، باور به شریعتی یکی 
از ارکان اصلی عنوان شده است؛خط فکری همگی 
کسانی که نام بردم تقریبا تمایالتی بین دکتر شریعتی 

و مجاهدین خلق بود«
محمود کشانی، راننده اتومبیلی که افراد آن شهید 
در وصیت نامه خود همچنان  ترور کردند،  را  مفتح 
کتاب های  که  می کند  توصیه  خانواده اش  افراد  به 
قلم  به  را  دیگری  نام کس  و  بخوانید  را  شریعتی 
نمی آورد. کمال یاسینی نیز که از فعاالن گروه فرقان 
و عامل ترور شهید مفتح بود، در باره کتاب هایی که مطالعه کرده می گوید: »و 
بیشتر از همه روی شریعتی، نه این که عالقه داشتم بلکه ایمان و اعتماد داشتم 

تاکید می کردم«. 
شاه بابابیک تبریزی از دیگر عناصر این گروه می گوید: »من به اندیشه فرقان معتقد 

اکبر گودرزی، به شهادت شاهدان بسیار 
است.  بوده  شریعتی  آثار  به  مشتاق 
علمیه  حوزه  به  که  دورانی  همان  از  او 
مطالعه  به  مقید  آنکه  از  بیش  وارد شد، 
کتاب های  باشد  حوزوی  رایج  دروس 
شریعتی را می خواند. پایه علمی ضعیف 
و ذهن شکاک گودرزی باعث شد که با 
فراوانی  پرسش های  دکتر،  آثار  مطالعه 
به  که  آنجا  از  ببندد.  نقش  او  ذهن  در 
یک منش انزواطلبی شدید هم دچار بود 
با دیگران در میان در  را  این پرسش ها 
کنار ، برخی رئوس اندیشه شریعتی که 
قرار  گودرزی  ویژه  »قرائت«  قالب  در 
ایدئولوژی  یک  به  مرور  به  می گرفت 
مرگبار تبدیل شد که با پیروزی انقالب، 
فضا را برای ترکتازی خود مهیا و فراهم 

دید
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7

روایت
دوم

به
روایت

گروه فرقان

 |  روزنامه اطالعات - سوم اردیبهشت 1358



می باشم. من از زمینه های این اندیشه، از ]طریق[ مطالعه آثار 
دکتر شریعتی آشنا گشتم«

گودرزی هم در پاسخ یک پرسش درباره این که آیا شما 
ادامه دهنده راه شریعتی هستید یا نه، می گوید: »فرقان 
را هم  اندیشه های شریعتی  و  افکار  کوشش داشت که 
ترویج کند. اگر این امر معنایش ادامه دادن راه شریعتی 
در  بودیم«. همو  او  راه  ادامه دهندگان  ما  آری  می باشد، 
پاسخ به پرسشی درباره تشکیل گروه فرقان می نویسد: 
»فرقان جریانی ]است[ که با بهره گیری از برداشت های 
درست مؤمنین به خداوند در طول تاریخ و به خصوص 

شهید شریعتی شکل گرفته است «
 | آیا گفتمان فرقان همان گفتمان دکتر شریعتی 

است؟  |
در آن مقطع، مطالب دکتر شریعتی با آن خصوصیات انتقادی و شورانگیز، در 
اختیار کسانی قرار گرفت که هنوز ساخته نشده و مسائل اولیه دینشان را هم بلد 
نبودند خیلی ها کتاب های شریعتی را خواندند و فرقانی نشدند بلکه بر عکس در 
کسوت مریدان جدی امام در آمدند. خیلی ها همان حرف ها را خواندند و با دکتر 
شریعتی برخورد انتقادی کردند، برای اینکه یک بنیه قوی اعتقادی داشتند بنابراین، 
فرقانی ها برای تحقق آمالشان به دنبال مستمسکی بودند که شاید نثر متهورانه 
و مبانی انتقادی اندیشه های دکتر 
این  برای  شد  بستری  شریعتی 
نسبت  هرچند  ارجاع؛  و  تطبیق 
خشونت طلبی و هواداری از ترور به 

شریعتی تهمتی گزاف است.
نباید پنهان کرد که گفتمان حاکم 
بر نوشته های فرقان، تطابق جدی 
هم  ندارد،  شریعتی  نوشته های  با 
سعی  گروه  این  که  دلیل  به آن 
می کند تا از قرآن دستاویزی برای 
گره های انقالبی خود عرضه کند و 
هم پیچ در پیچ بودن برداشت های 
آیات،بدون  از  ها  فرقانی  شگفت 
نمی  هم  شریعتی  پسند  تردید 

توانست باشد.
دکتر علی شریعتی هرگز افکاری که منجر به حذف فیزیکی روحانیت می شد 
را ترویج نکرد. اگر هم نقدی و سخنی از »آخوندهای سوء« گفته، این در واقع 
ترجمه ای از کلمات ائمه اطهار )علیهم السالم( است که در انتقاد از »علماء سوء« 
آن را به مراتب شدیدتر و تندتر بیان داشته اند؛  از سوی دیگر، دفاعی که مرحوم 
دکتر شریعتی از علمای راستین به عمل آورده، شاید هیچ روشنفکر دیگری غیر 
از مرحوم جالل آل احمد، به عمل نیاورده است در یکی از سخنان خود دکتر 

شریعتی چنین آمده است:
  »… از میان نویسندگان و سخنرانان و حتی علماء و فضالی اسالمی معاصر 

مؤثر  و  جدی  دفاع  افتخار  من  اندازه  به  کس  هیچ 
عملی و فکری از این جامعه گرانقدر را که امید بزرگ 
و سرمایه عزیز ماست، نداشته است…«  یا در »تاریخ 

ادیان« می گوید :
»علمای شیعه پاک ترین گروه طبقه روحانی، از میان همه 
ادیان و مذاهب عالم در گذشته و حال به شمار می روند.«

دکتر شریعتی در درس اسالم شناسی در حسینیه ارشاد 
نقل می کند:

»تا آنجا که من می دانم زیر تمام قراردادهای استعماری 
ما  میان  از  همگی  که  گذاشته اند  امضاء  کسانی  را 
تحصیلکرده های دکتر و مهندس و لیسانسیه بوده اند و 
همین ما از فرنگ برگشته ها. یک آخوند، یک از نجف 
برگشته اگر امضایش بود، من هم مثل شما اعالم می کنم 
که آخوند دوست ندارم! اما از آن طرف، پیشاپیش هر نهضت ضداستعماری و هر 
جنبش انقالبی و مترقی، چهره یک یا چند آخوند را در این یک قرن می بینیم. 

از سید جمال بگیر و میرزا حسن شیرازی و بشمار تا مشروطه و نهضت اخیر.«
 | پاسخ به یک شبهه در مورد ترور شهید مطهری|

برخی در ایجاد ربط میان شریعتی و فرقان بر این نکته تاکید می کنند که دکتر 
شریعتی با مرحوم شهید مطهری روابط حسنه ای نداشت، لذا فرقان هم با ایشان به 
دشمنی برخاست تا سرانجام ایشان را ترور کرد. اما چنین حرفی کامال بی مبنا است. 
از یک سو؛ بی تردید در صدر طیف  علمایی که دکتر شریعتی از آنها  دفاع می کند، 
افرادی مانند شهید مطهری و شهید بهشتی و شهید مفتح قرار دارند؛ ضمن آنکه 
دکتر شریعتی به دعوت شخص آیت اهلل مطهری به تهران آمد و در حسینیه ارشاد 
به تدریس و سخنرانی پرداخت و برای کتاب حسینیه مقاله نوشت. نامه رسمی 
شهید مطهری در این مورد، با عنوان: »برادر عزیز و دانشمندم دکتر علی شریعتی« 
موجود است؛ حتی پس از ماجرای اختالف انگیزی میان شهید مطهری و دکتر 
شریعتی هم هرگز دیده نشد که دکتر، در نوشته ها و سخنرانی ها و یا حتی طی نامه 
و یادداشتی، به استاد مطهری تعرضی داشته باشد. به هر حال ترور شهید مطهری 
به بهانه مخالفت علمی ایشان با دکتر شریعتی هرگز قابل قبول نیست. از سوی 
دیگر؛ بر فرض تیرگی روابط شریعتی با استاد مطهری، این امر هرگز دلیلی بر آن 
نیست که دکتر آرزوی مرگ استاد شهید را در سر داشته و کسی را برای این کار 

تشویق کرده است. چنینی تعبیری کامال خالف واقع است.
در این رابطه، احسان شریعتی، فرزند دکتر می گوید: »فوراً اطالعیه ای دادیم که 
نباید از آراء دکتر سوءاستفاده شود. دکتر همیشه این نگرانی را داشت که نکند 
حوادثی پیش بیاید که رژیم سابق بخواهد از اختالفات او و روحانیون بهره برداری 
کند. متاسفانه بعد از انقالب، این نگرانی به وقوع پیوست و این به چهره دکتر و 
افکارش ضربه  زد. اگر گروه فرقان می خواست با آرای مرحوم مطهری مبارزه 
کند، این کارشان اثر معکوس داشت و موجب اقبال بیشتر به آثار آقای مطهری 
شد. به قول دکتر »بد دفاع کردن« همیشه بدتر از »خوب حمله کردن« است و 
نتیجه معکوس می دهد. دوستان نادان همیشه بدتر از دشمنان دانا ضربه می زنند«

نباید پنهان کرد که گفتمان حاکم بر 
با  جدی  تطابق  فرقان،  نوشته های 
نوشته های شریعتی ندارد، هم به آن 
تا  می کند  سعی  گروه  این  که  دلیل 
گره های  برای  دستاویزی  قرآن  از 
انقالبی خود عرضه کند و هم پیچ در 
شگفت  های  برداشت  بودن  پیچ 
فرقانی ها از آیات،بدون تردید پسند 
باشد  توانست  نمی  هم  شریعتی 
افکاری  هرگز  شریعتی  علی  دکتر 
که منجر به حذف فیزیکی روحانیت 
می شد را ترویج نکرد. اگر هم نقدی 
و سخنی از »آخوندهای سوء« گفته، 
این در واقع ترجمه ای از کلمات ائمه 

اطهار )علیهم السالم( است

نگاه
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عبدالکریم سروش )در شناسنامه: حسین حاج فرج الله دّباغ؛ زادٔه 25 آذر 1324 خورشیدی در تهران(، نواندیش دینی، نظریه پرداز، متکلم، مدرس 
دانشگاه، شاعر و مترجم ایرانی است. سروش فیلسوف، پژوهشگر برجستٔه مدعو در کتابخانٔه مرکز جان کالگ )John W. Kluge Center( و استاد 
مهمان در دانشگاه های پرینستون، ییل، هاروارد و آمستردام بوده است. وی همچنین پژوهشگر مهمان در مرکز دین، صلح و فعالیت های جهانی 
دانشگاه جرج  تاون استپس از انقالب فرهنگی او به عضویت ستاد انقالب فرهنگی درآمد. بسیاری ستاد انقالب فرهنگی را متهم به اخراج استادان و 
دانشجویان و بستن دانشگاه ها می دانند ولی سروش همواره این سخنان را تکذیب کرده است، با این توضیح که رویداد انقالب فرهنگی را باید از ستاد 
انقالب فرهنگی جدا دانست، وظیفه این ستاد بازگشایی دانشگاه ها بود که در اثر انقالب فرهنگی تعطیل شده بودند..سروش در اواخر دهه شصت با 
نوشتن سلسله مقاالت » قبض و بسط تئوریک شریعت « در کیهان فرهنگی جنگ ایدئولوژیک را با نظام جمهوری اسالمی آغاز کرد. پس از خروج 
سید محمد خاتمی از موسسه کیهان ، سروش و تنی چند از شاگردانش نشریه کیان را راه اندازی کردند با سردبیری ماشاالله شمس الواعظین .کیان 
تا سال 79 به طور منظم چاپ می شد تا این که با خروج سروش از ایران فعالیتش متوقف شد.کیان با مقاالت خود به دنبال سکوالریزه کردن جامعه 

ایرانی و استحاله نظام جمهوری اسالمی به ویژه در فضای پس از دوم خرداد 76 بود.

9
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عبدالکریم سروش

دکتر شریعتی به روایِت عبدالکریم سروش
برگرفته از کتاب مقاله فربه تر از ایدئولوژی چاپ در نشریه کیان شماره چهاردهم -1372

روایت سوم
معرفی کوتاه عبداکریم سروش

اکنون، زمان استفاده از آن کلیشه ی نخ نما گذشته است که بگوییم: »شریعتی خدماتی 

انسان های  باب همه  در  باشد  این سخن، صادق  اگر  اشتباهاتی هم داشت.«  اما  کرد؛ 

خاکی، به جز معصومین، صادق است. باید سخنانی گفت فراتر از این کلیشه ها.

عقل  بود.  جامعه  و  دین  کردن  ایدئولوژیک  شریعتی،  مرحوم  اهداف  ترین  مهم  از  یکی 

اند. مرحوم شریعتی جوانی  بسته  بدان دل  تر  پیش  رود که  آن می  پی  بیشتر در  آدمیان 

22 ساله بود که به توصیه پدر، کتاب مورد عالقه اش را ترجمه کرد. کتابی درباره ی ابوذر 

غفاری که روح او را با خود برد و شریعتی، ابوذر را مجسمه اسالم و اسالم مجسم دانست.

از  او  بود.  تاریخ  به اسالم  او  ورود  و مدخل اصلی  بود  اول، یک مورخ  در درجه  شریعتی 

طریق فقه، فلسفه، کالم و تفسیر وارد شناخت اسالم نشده بود. وی نه تنها از روزنه ی 

از همین روزنه، بینشی  نیز به اسالم نظر می کرد و  از روزنه ی جامعه شناسی  تاریخ که 

نسبت به ابوذر پیدا کرده بود که او را به سوی اسالم ابوذرپرور می راند و از نظر او بهترین 

شیوه ابوذرپروری، ایدئولوژیک کردن اسالم و جامعه بود که موضوع بحث کنونی ماست.

 | ایدئولوژی |

ایدئولوگ به کسانی اطالق می شود که افرادی خیالباف و بریده از اجتماع تلقی می شدند. 

این واژه را بیشتر ناپلئون بدین معنا به کار می برد. در نگاه مارکسیسم، ایدئولوژی، حجاب 

واقعیت است و آدمی را وامی دارد که حقایق را وارونه ببینند. اصالتی ندارد و اندیشه هایی 

ست، به مقتضای نحوه ی معیشت آدمیان و با تغییر نحوه معیشت نیز دگرگون خواهد شد 

و همچنین ایدئولوژی را طبقاتی نیز می دانست و جامعه ی بی ایدئولوژی را جامعه ای بی 

طبقه می دانست و بالعکس. از نظر مارکس، دین هم نوعی ایدئولوژی ست.  

آن  ارکان  که  سیستماتیزه  مکتبی  از  است  عبارت  ایدئولوژی  تر،  رایج  استعمالی  در  ولی 

کامال مشخص است. ارزش ها و آرمان ها را به آدمیان می آموزد، تعیین موضع می کند 

و راهنمای عمل قرار می گیرد. 

مرحوم شریعتی، ایدئولوژی را باالتر از فلسفه و علم می نشاند و معتقد بود، آنکه ایدئولوژی 

نخستین  »شورنده«  و  »صریح«  »قاطع«،  ابوذِر  که  کسی  حال،  نیست.  انسان  ندارد، 

معشوق اوست در مقام ایدئولوژیک کردن دین، اوال ارکان دین را متناسب با آرای برگرفته از 

نخستین شیفتگی تعیین می کند و ثانیا روابط میان آن ها را از راه هایی ویژه تعیین می کند.

 | اوصاف ایدئولوژی ها  |

ایدئولوژیک کردن دین، درواقع مناسب پیکار کردن آن است. پس اولین وصف مهم، این 

است که ایدئولوژی به منزله ی سالح عمل می کند. شخص با داشتن ایدئولوژی درمی 

ایدئولوژی، فقط دریدن ساخته  از  و  بدرد  باید  را قاطعانه  باید بکند و چه چیز  یابد که چه 

است و نه دوختن!

و این سالح، چاره ای ندارد جز آنکه دقیق، واضح و قاطع باشد )وصف دوم(. به همین 

سبب، ایدئولوژی اصال چون و چراهای فلسفی و تردیدهای علمی و تساهل های عرفانی 

را برنمی تابد. 

مبهم  و  مجمل  های  اندیشه  و  شده  بدل  حزبی  مرامنامه  یک  به  سریعا  ایدئولوژی، 

شوند.  می  گذاشته  کنار  سرعت  به  شوند  می  سالح  این  کندی  موجب  که  تفسیرپذیر  و 

ایدئولوژی، خواهان صالبت است و صالبت در وضوح یافت می شود و همین وضوح، به 

سرعت به قشریت می انجامد. ایدئولوگ با پاره های متشابه و حیرت افکن دین که نمی 

توانند به صورت سالح ُبّرا عمل کنند سر ناسازگاری دارد. لذا هر ایدئولوژی که از دل یک 

مکتب دینی برون کشیده می شود، گزینشی ست. )وصف سوم(

و اگر وصف صالبت و وضوح و ُبّرائی و سالح آسایی را برای ایدئولوژی قائل باشیم، اذعان 

خواهیم داشت که این سالح، متناسب با نوع پیکار و نوع دشمن ساخته می شود. )وصف 

چهارم(

اصل در ایدئولوژی ها، ایجاد »حرکت« است و نه »کشف حقیقت« و اگر حقیقتی را می 

طلبند آن را از درون حرکت طلب می کنند. حرکت زایی با بی تابی و دردمندی و بی طاقتی 

همراه است و حقیقت جویی با کندی.

به همین سبب، ایدئولوژی، بیشتر به انقالب می اندیشد تا به استقرار. لذا ایدئولوژی، بیشتر 

متعلق به دوران تاسیس است تا دوران استقرار )وصف ششم(. هر مکتبی در طول حیات 

شریعتی،  مرحوم  زمینه  این  )در  استقرار.  دوران  و  تاسیس  دوران  دارد:  دوران  دو  خود، 

تعابیری نظیر نهضت و نهاد را به کار می برد(. از مهم ترین سواالت مقابل ایدئولوژی نیز، 

آن است که آیا با همان تئوری که می توان انقالب کرد می توان یک جامعه ی انقالب 

و  تاسیس  تئوری  ایدئولوژی،  که  بود  دریافته  نیز  مرحوم شریعتی  کرد؟  اداره  را هم  کرده 

نهضت است و لذا در آثارش راه های پیشگیری از تبدیل نهضت به نهاد را معرفی می کرد.

اما ابوذر، مسلمان دوره ی تاسیس است و اسالمی که شریعتی بدان چشم دوخته بود، 

تلخیص: منصوره سادات موسوی
مهندسی عمران دانشگاه یاسوج



روایت
سوم

به
روایت

عبدالکریم سروش

10

نهضت  شدن  تبدیل  شریعتی،  بود.  تاسیس  دوره  اسالم 

این  خواست  نمی  و  یافت  می  نامطلوبی  امر  را  نهاد  به 

دوران صفویه،  در  تشیع  که  بود  معتقد  چنین شود. وی 

از یک نهضت به یک نهاد تبدیل شد و شیعه تا زمانی که 

قدرت نداشت از نگاه او، یک حزب تمام بود. یک تئوری 

استقرار  دوران  برای  فکری  آنکه  دلیل  به  ایدئولوژیک، 

از  این  و  نرسد  اصال  دوران  این  که  است  مایل  نکرده، 

دوران  برای  که  هاست  ایدئولوژی  جدی  های  نقصان 

استقرار، تئوری ندارند.

اهداف  ترین  مهم  از  که  گفت  باید  هفتم  وصف  در 

به کدام  ما معین کند که  برای  این است که  ایدئولوژی 

راه برویم و راهنمای عمل ما قرار گیرد و این تنها زمانی 

و  بوده  برخوردار  صراحت  و  وضوح  از  که  است  ممکن 

فرمان های مبهم و چندپهلو نداشته باشد و اگر قرار است ایدئولوژی، موضع گیری های 

یکنواخت و یکسانی ارائه داده و ما را از نابسامانی عملی و تشّتت اجتماعی برهاند باید چنان 

کنیم که یک معنا بیشتر ندهد و استنباط های متفاوت رخ ندهد. بنابراین به یک تفسیر 

رسمی احتیاج داشته و این تفسیر را فرد یا طبقه ای در اختیار ما قرار می دهد که تفسیرش 

به طبقه ی رسمی مفسران  لذا در وصف هفتم  باشد.  رسمیت داشته و غیرقابل تخطی 

می رسیم. اینجاست که در اندیشه مرحوم شریعتی، تعارض الینحلی یافت می شود و آن 

این است که او از یک سو دین و جامعه را ایدئولوژیک می خواهد و از سوی دیگر مخالف 

طبقه ی رسمی روحانیت است.

این خصوصیات در ایدئولوژی ها دیده می شود و یکی از دالیل موفقیت مرحوم شریعتی 

صورت  چراکه  است؛  آن  کردن  ایدئولوژیک  همان  دینی،  ی  اندیشه  ابالغ  و  تبیین  در 

ایدئولوژیک یک مکتب، تازه و جوان می شود؛ اما...

 | دین، ایدئولوژی شدنی نیست! |

1. شارع، هیچ گاه دین را به صورت ایدئولوژی مطرح نکرده. کتب آسمانی، نظیر قرآن، 

کتبی نامدون اند و به تعبیر حافظ، نظم پریشان دارند. این نامدون بودن، حکایت از آن 

دارد، که نمی توان آن را در قالبی مشخص ریخت و اینگونه است که تازگی آن حفظ می 

شود و همین عدم تدوین، سرچشمه تامالت و استنباط هایی بسیار است. در قرآن با جهان 

بینی، احکام، ارزش ها و... وجود دارد؛ اما نه در چارچوب های خشک و یک بار مصرف. 

2. دین، امری رازآلود و حیرت افکن است و این ضد قشریت است و ایدئولوژی، دعوت به 

قناعت به قشر و ظاهر است. خداوند به آسانی می توانست در قرآن، سخنانی سطحی از 

جبر و اختیار بگوید؛ اما نگفته است و قرن ها، حکیمان و متکلمان را به شکنجه فکری 

وادار نموده است.

3. ایدئولوژی، جامه ای ست که به قامت جامعه ی خاصی دوخته می شود و دارویی ست 

که به کار بیمار خاصی می آید؛ اما دین، اصال جامعه ی تاریخی مشخصی را هدف نمی 

گیرد. دین، مثل »هوا«است.

4. دین، تئوری دوران استقرار نیز هست. برخالف آنچه که از ایدئولوژی گفته شد و به این 

دلیل هم دین، فربه تر از ایدئولوژی ست. دین در دوران تاسیس، شکلی متناسب دوران 

تاسیس و در دوران استقرار، شکلی متناسب دوران استقرار به خود می گیرد. بنابراین باید با 

معیارهایی روشن، مفاهیمی که درخور فضای تاسیس هستند را از مفاهیم دوران استقرار، 

تفکیک کرد. لذا برخی مفاهیم نظیر جهاد ابتدایی بعد از دوران تاسیس، مورد تفسیرهای 

تکلف می  اینکه کسانی در کار شریعتی،  قرار گرفتند. سّر  عجیبی 

تمام  کوشد  می  او  که  رسید  می  نظرشان  به  که  بود  این  نیز  دیدند 

چهره ی دین را در یک چهره ی آن خالصه کند. یعنی همه ی اسالم 

را در دوره تاسیس و نهضت خالصه نماید.

5. به قالب ایدئولوژی درآمدن دین، حداکثر آن را در سطح »شریعت« 

یعنی  بودند؛  دریافته  عارفان  که  دین  دیگر  بطون  و  نهاد  خواهد  باقی 

»طریقت« و »حقیقت« را مغفول می گذارد. 

ریسمان  و  رسن  است.  ترازوست. چراغ  دین،  آنکه  دلیل ششم،  و   .6

است. نردبام است، راه است و این ها هیچکدام به خودی خود جهت 

دار نیستند و ایدئولوژی می خواهد که دین را جهت دار نماید. اما خود 

دین، چنین جهت مندی و یکسویگی را برنمی تابد. کار مصلحان، این 

نیست که دین را جهت دار کنند. باید آدمیان را جهت دار نمایند و تقوی 

داشتن، همان جهت دار نمودن است و به همین سبب است که دین 

فقط برای اهل تقوا، مایه هدایت است.

 | ایدئولوژیک کردن جامعه |

مرحوم  رسیم.  می  نیز  جامعه  کردن  ایدئولوژیک  به  دین،  کردن  ایدئولوژیک  دنبال  به 

شریعتی در کتاب )امام و امت(، امت را یک جامعه ایدئولوژیک و امام را رهبر ایدئولوژیک 

این جامعه می شمارد و اشکاالتی به دموکراسی وارد می نماید؛ اما آیا ایدئولوژیک کردن 

جامعه، نظرًا و عماًل ممکن است؟ و حتی اگر ممکن است، مطلوب نیز هست؟

خود مرحوم شریعتی معتقد بود که در جامعه شناسی، حتی یک قانون محکم نیز وجود 

اقتصادی،  از اطالعات  به حجم عظیمی  باید گفت که طراحی کردن جامعه که  و  ندارد 

انسان شناختی و جامعه شناختی نیاز دارد نیز عمال امری دور از دسترس است. حال اگر 

چنین امری نیز ممکن باشد، نامطلوب خواهد بود؛ چراکه یک حربه کاری و برنده همیشه 

به دست آدمیان پاک و پارسا نمی افتد. 

 | خصوصیات و آفات جامعه ی ایدئولوژیک |

مرحوم شریعتی علی رغم آنکه تیزبینانه پاره ای از آفات جوامع دینی را دیده و از آن ها حذر 

کرده، توضیح نداده که چگونه می توان از آفات یک جامعه ی ایدئولوژیک مصون ماند. آیا 

نباید از خود پرسید که چرا جامعه ی ایدئولوژیک شوروی به آن سرنوشت شوم مبتال شد؟ 

و چرا جامعه ی شوروی نتوانست استالین زدایی کند؟ و فقط وقتی استالین زدایی شد که 

جامعه، پوست انداخت و پوسته ایدئولوژی مارکسی را از تن به درآورد؟

یکی از خصوصیات جوامع ایدئولوژیک، نوعی عشق ورزی افرای به محبوبی ست که کمال 

مطلق می پندارند. این عشق، آرمان می بخشد و در کنار آن، نوعی نفرت پدید می آید. 

فقط عشق های پاک معنوی از شائبه ی نفرت و حسد و... پیراسته است. در امور دنیوی, 

عشق و نفرت توامانند و چه بسا نفرت از عشق کارسازتر و متاسفانه ایدئولوژی ها بیش از 

عشق وحدت بخش، به نفرت وحدت بخش تشویق می کنند و تاریخ، گواه این مدعاست.

وسیله ها، هدف ها را تعین می بخشند و نوع وسیله در نوع نتیجه و آثار نیز موثر خواهد 

بود. وحدت، حول نفرت نیز از این دست است. از مشخصات ایدئولوژی فاشیزم، آن بود که 

افراد را حول نفرت، جمع می کرد و اگر تصور کنیم هر نوع ایدئولوژی برای انسان، عشق 

را به ارمغان آورده، خطا کردیم. عشق و اتحاد پاک، آن است که مسبوق به نفرت نباشد و 

نباید هر وحدتی را پاک و مطلوب دانست.

برای  تابد.  برنمی  را  آرا  تنوع  که  است  آن  ایدئولوژیک،  جامعه  دیگر  آفت  و  مشخصه 

ایدئولوژی هر سوال، یک جواب دارد و تنوع جواب ناممکن است.تکلیف مردم نیز معلوم 

صورت  به  را  دین  گاه  هیچ  شارع، 
کتب  نکرده.  مطرح  ایدئولوژی 
آسمانی، نظیر قرآن، کتبی نامدون اند 
و به تعبیر حافظ، نظم پریشان دارند. 
این نامدون بودن، حکایت از آن دارد، 
که نمی توان آن را در قالبی مشخص 
آن  تازگی  که  است  اینگونه  و  ریخت 
تدوین،  عدم  همین  و  شود  می  حفظ 
هایی  استنباط  و  تامالت  سرچشمه 
بینی،  جهان  با  قرآن  در  است.  بسیار 
اما  احکام، ارزش ها و... وجود دارد؛ 
بار  یک  و  خشک  های  چارچوب  در  نه 

مصرف.

نگاه



است و آن عبارت است از تقلید کردن از آنچه که به ایشان گفته 

رسمیت  گوناگون  اجتهادهای  و  آرا  تنوع  دین،  در  شود.  می 

تفاسیر  بود،  معتقد  روشن  مواضع  به  مکتبی  وقتی  ولی  دارد؛ 

را  مفسر  ی  طبقه  وجود  باید  بنابراین  تابد.  برنمی  را  گوناگون 

پیش بینی کرد.

روحانیت،  از  خاص  طبقه  و  صنف  یک  با  اما  شریعتی  مرحوم 

موافقت نداشت. او با علمای دین موافق بود؛ اما با یک طبقه 

خاص از روحانیت که تنها مفسران دین اند و حجیت تام دارند، 

روحانیت  دین،  تفکر  در  ما  که  است  این  حق،  نبود.  موافق 

خرد  است.  دین  علمای  و  روحانیان  همانا  داریم  آنچه  نداریم. 

برنمی تابد که همه ی علما را یک جا و تحت یک حکم درآوریم 

از  آن  جای  به  و  بگریزیم  »روحانیت«  مصدر  آن  از  باید  لذا  و 

»روحانیان« سخن بگوییم. 

مرحوم شریعتی با علمای دین مخالفت نداشتند و با طبقه ی 

مرحوم شریعتی  که مشی  است  این  بنده  و سخن  نداشت  سازگاری  روحانیت سر  رسمی 

که  انجامد  می  ای  نتیجه  به  او  ی  خواسته  و  میل  برخالف  دین،  کردن  ایدئولوژیک  در 

وی طالبش نبود. 

رهبری هم در جوامع ایدئولوژیک، شکل فرماندهی نظامی پیدا می کند درحالیکه رهبری 

در جامعه دینی به معنای الگوست. 

هر  است.  کمال«  »پندار  و  استغنا  توهم  به  آمدن  گرفتار  ایدئولوژیک،  جوامع  دیگر  آفت 

ایدئولوژی برای خود، کمالی متصور است که دیگران را فاقد آن می داند و در آرمان های 

جوامع دیگر به چشم تحقیر می نگرند.

وجود  عقل  منزلت  تعیین  مشکل  همیشه  ایدئولوژی،  دارای  یا  فاقد  مکاتب  و  جوامع  در 

داشته و بی مهری نسبت به خرد، سکه رایج جوامع ایدئولوژیک است. مشکل دیگر این 

نگه داشتن میدان  ایدئولوژی ها گرم  جوامع، جمع میان عقل و عشق است. وظیفه ی 

جنگ است و در این میان، این عشق و گرمی، بیش از تعقل به کار می آید و اگر متفکری 

قتلگاهی  تکفر،  برای  که  کند  قبول  باید  ریخت،  ایدئولوژیک  ای  نقشه  ای،  برای جامعه 

فراهم نموده است. 

از لوازم غلبه ی عاطفه بر عقل و غلبه ی تقلید بر تحقیق، غلبه ی تجلیل است بر تحلیل 

که معموال در جوامع ایدئولوژیک بدین شکل ظاهر می شود که شخصیت ها وزنه های 

ابراز  جرات  نظری،  لحاظ  از  نظری.  و  عملی  دارد.  خطر  نوع  دو  این  و  شوند  می  بزرگی 

نظر و استقالل رای را از افراد جامعه سلب می کند و از لحاظ عملی، این نوع وزنه شدن 

نوعی قدرت است و همیشه آفت دارد و کمترین آفتش، قانون شکنی ست. احترام افراد 

به جای قانون.

ترین دشمنان  اما دشمن  یقینی ست؛  های  اندیشه  به  رسیدن  آرمان خرد،  ترین  آرمانی 

عقل نیز همین یقینیات نیازموده است. ایدئولوژی آرمان و جزمیت می بخشد و این مطبوع 

است؛ اما اشکال در مساوی گرفتن جزمیت با یقین است و متاسفانه ایدئولوژی ها همین 

آتش تجّزم را دامن می زنند، آن هم در گام های ابتدایی. حال آنکه بهترین کاالیی که 

این  و  است  یقین  یابند،  بدان دست  ورزی خویش  آخر خرد  مراحل  در  باید  در  خردورزان 

تقابل تجّزم و تعقل، باعث آن است که در ایدئولوژی ها نوعا پیشرفت مشاهده نمی شود.

و  بودن  انسانی  و  بودن  به دردبخور  از  ایدئولوژیک، آن است که سوال  آفت دیگر جوامع 

موفق بودن ایدئولوژی را گناه می دانند و در این جا باید پرسید که آیا ایدئولوژی ها برای 

انسان اند یا انسان ها برای ایدئولوژی؟ اما در کار ایدئولوژی 

آدمیان  از  یکسو  از  که  دارد  وجود  اشکال  این  نوعا  اندیشان 

خواهند  دیگر می  از سوی  و  دارند  و...  فداکاری  و  ایثار  متوقع 

ایدئولوژی را مطلقا مقدس نگاه دارند و اجازه ی ورود هیچ آزمون 

و تحلیلی را بدان ندهند. 

از دیگر آفات، آن است که ایدئولوژی، روش اندیشی را از انسان 

اعتقاد  دین  بودن  راه  به  شریعتی  مرحوم  اتفاقا  ستاند.  می  باز 

علی  بزرگوار،  این  چگونه  که  است  این  در  شگفتی  و  داشت 

رغم توجه به این نکته، خالصه کردن دین در ایدئولوژی را می 

پسندد. چون ایدئولوژی، کامال به روش اندیشی و راه اندیشی، 

بی مهر و بی توجه است و فقط مقصد را نشان می دهد. البته 

نمی گوییم که مقصد، اهمیت ندارد؛ منتها راه هم به اندازه ی 

مقصد اهمیت دارد.

صورت  از  است  عبارت  ایدئولوژیک،  جوامع  دیگر  بزرگ  آفت 

ایدئولوژی بخشیدن به همه چیز. تاریخ و جامعه انسانی چندان پر تنوع و پر راز است که در 

قالب هیچ ایدئولوژی ای نمی گنجد و ایدئولوژی، دشمن تنوع است. ایدئولوژی اندیشی، 

اصوال حزبی اندیشی ست که گروهی را درون حزب و گروهی را بیرون آن می پندارد. در 

اینصورت بسیاری از گناهان خودی ها مورد اغماض واقع شده و در مقابل، نیم گناه صغیره 

ی حریف، قابل گذشت نمی باشد. 

در جوامع ایدئولوژیک، آدمیانی که اهل خط کشی های سنگدالنه اند کار خود را به خوبی 

باید  که عقول  کند  ای ظهور می  تازه  امر مقدس  روز  این جوامع، هر  در  برند.  پیش می 

تا اذهان را برای  تبلیغات نیز در کار است  حد خود را در برابر آن بشناسند و نظام ساحر 

اندیشیدن، دمی آزاد نگذارد. 

در جامعه ایدئولوژیک، حکومت، جامعه را ایدئولوگ می کند؛ اما در جامعه ی دینی، جامعه، 

حکومت را دینی می کند. در جامعه ایدئولوژیک، یک تفسیر رسمی از ایدئولوژی، حاکم 

دین  و  است  دریدن  برای  ایدئولوژی  داریم.  غالب  تفسیر  دینی،  ی  جامعه  در  اما  است؛ 

برای دریدن و دوختن.

 | سخن نهایی |

مبادا از این سخنان، چنین برداشت 

امری  ستمگران،  با  ستیز  که  شود 

فرعی ست. سخن در مبارزه با ظلم 

است  این  سر  بر  سخن  نیست، 

حول  توان  نمی  را  مکتب  یک  که 

دشمنان، سامان داد. برای مبارزه با 

ظلم، نیازی به پی انداختن ایدئولوژی 

از  و  از مظاهر ظلم  نیست که خود 

عوامل ذّلت و اسارت آدمیان است. 

با شّری نمی توان شّر دیگر را کنار زد.

مخالفت  دین  علمای  با  شریعتی  مرحوم 
نداشتند و با طبقه ی رسمی روحانیت سر 
سازگاری نداشت و سخن بنده این است 
که مشی مرحوم شریعتی در ایدئولوژیک 
کردن دین، برخالف میل و خواسته ی او 
طالبش  وی  که  انجامد  می  ای  نتیجه  به 

نبود. 
ایدئولوژیک،  جوامع  در  هم  رهبری 
کند  می  پیدا  نظامی  فرماندهی  شکل 
درحالیکه رهبری در جامعه دینی به معنای 

الگوست. 
گرفتار  ایدئولوژیک،  جوامع  دیگر  آفت 
کمال«  »پندار  و  استغنا  توهم  به  آمدن 
کمالی  خود،  برای  ایدئولوژی  هر  است. 
می  آن  فاقد  را  دیگران  که  است  متصور 
به  دیگر  جوامع  های  آرمان  ذر  و  داند 

چشم تحقیر می نگرند

نگاه
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سوم

به
روایت

عبدالکریم سروش

 |  فربه تر از ایدئولوژی  - شماره چهاردهم کیان



علی ابوالحسنی فرزند شیخ محمد در 22 آذر ماه سال 1334 شمسی در غرب تهران متولد شد وی خرداد سال 54 دیپلم فنی گرفت و همان سال در 
رشته مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران ثبت نام کرد. دوران دانشجویی وی بیش از 3 ماه طول نکشید و با تشویق پدر، از دانشگاه انصراف 
داد و به حوزه علمیه قم رفت بعد از انقالب به دلیل عالقه مندی به تاریخ معاصر ایران و به خصوص دوره مشروطه به پژوهش و تحقیق در این زمینه 

پرداخت و مدتی هم با مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران همکاری های مستمری داشت.
در سال های ابتدایی پس از انقالب او برای اولین بار یادداشت های شهید مرتضی مطهری علیه دکتر علی شریعتی را در کتاب »شهید مطهری افشاگر 

توطئه؛ تأویل »ظاهِر« دیانت به »باطِن« الحاد و مادّیت« منتشر کرد.
او  ننوشته است.«  الله  اندازٔه وی دربارٔه شیخ فضل  به  بود و هیچ نویسنده ای  الله نوری  به اعتقاد رسول جعفریان، »ابوالحسنی شیفتٔه شیخ فضل 
ابوالحسنی در برخی  اعتقاد جعفریان،  به  اثبات کند.  را  بودنش  بر خاک پی حیدر« سعی کرد درستی اشعار فردوسی دربارٔه شیعه  در کتاب »بوسه 
موضوعات چون شیخ فضل الله پژوهشهایی »نو و منحصربه فرد« انجام داد و سلیقٔه خاصی داشت که شاید دیگران نپسندند ولی قابل چشم پوشی 
نیست چون در آثار فکری او اثرگذار بوده است. ابوالحسنی در شامگاه چهارشنبه سوم اسفند 1390 در سن 56 سالگی به دلیل نارسایی قلبی درگذشت 

دکتر شریعتی به روایِت حجت االسالم علی ابوالحسنی )منذر(
برگرفته از مصاحبه ایشان با نشریه یاد - آبان 1388

روایت چهارم
معرفی کوتاه  حجت االسالم علی ابوالحسنی )منذر(

پس شما معتقد به نوعی ارتباط ارگانیک و نزدیک بین 
هستید؟  شریعتی  دکتر  و  فرقان  گروه  مرکزی  هسته 
شریعتی  دکتر  حساب  فرقان  منتقدان  از  عده ای  چون 
را از آن ها جدا می کنند و مدعی اند که فرقان از افکار و 
 اندیشه های دکتر شریعتی استفاده ابزاری کرده است.؟

_ اگر نظر بنده را بخواهید، باید بگویم دست کم برخی از اعضای 
فرقان صرفاً بر اساس اندیشه شان که البته اندیشه های افراطی و خطا 
بود، عمل می کردند و کسانی که از نزدیک با این ها ارتباط و بعضاً در 
محاکماتشان شرکت داشتند، برایم نقل کردند که بعضی از این ها از 
جمله خود گودرزی، زندگی بسیار ساده و فقیرانه ای داشتند، بنابراین 
ابزار انگار شمرد.  افرادی بازیگر و   نمی توان اعضای فرقان را تماماً 

نیز  و  فرقان  اعضای گروه  میان  و عاطفی  ارتباط فکری  در  اصواًل 
از  آن ها  شدید  تأثیر پذیری  و  شریعتی  دکتر  با  مستضعفین  آرمان 
می نامیدند،  شیعه  ایدئولوژیک  پنجم  شهید  را  وی  که  دکتر  افکار 
تردیدی نیست؛ چون متأسفانه برخوردهای بحث انگیز و باید بگویم 
آثار  جای جای  در  که  بی انصافی  با  همراه  و  غیر علمی  یک سویه، 
دکتر نسبت به علمای بزرگ شیعه از خواجه نصیر طوسی و شیخ 
بهایی گرفته تا عالمه مجلسی و آیت اهلل میالنی وجود دارد و حتی 
قرار داشته است  اعتراض پدرش مرحوم محمد تقی شریعتی  مورد 
)ر. ک، نامه دکتر به پدرش، مندرج در کتاب یا مخاطب های آشنا، 
ص1۰( کاماًل می تواند زمینه برخوردهای تند و افراطی عالقمندان 
آورد.  بارز آن فراهم  نهاد روحانیت و مظاهر  به  را نسبت   به دکتر 

به  آخوندیسم  را  خداپرستی  که  موارد  این  نظیر  مشهوری  عبارات 
ابتذال کشاند، اسالم فردا دیگر اسالم مال نخواهد بود، از روحانیت 
و  است  عوام  مقلدان  ویژه  که  است  ساده لوحی  نوعی  چشم داشتن 
بازاری،اکنون خوشبختانه تز اسالم منهای آخوند در جامعه  مریدان 

تحقق یافته است، تملقات پستانه عالمه مجلسی، فالسفه چهره های 
پفیوز تاریخند و... در آثار دکتر شریعتی فراوانند. )ر. ک، با مخاطب های 
 )181 ص  اسالم،  و  انسان   ،214  ،167  ،141  ،11  ،8 ص   آشنا، 

در کتاب ها و بیانیه های گروهک تروریستی فرقان، نوعاً همین گونه 
جمالت دکتر شریعتی که پیام کاماًل روشن و مشخصی دارند، دیده 
می شود. عالوه بر این نحوه نگاه و نگره آن گروه به مسائل اجتماعی 
و فرهنگی کشور با آراء و افکار دکتر قرابت بسیاری داشت و مجموع 
 این ها نشان می داد که استنادشان به آثار شریعتی، جنبه ابزاری ندارد. 

در  را  جانشان  حال  هر  به  گروه،  این  شاخص  عناصر  ضمناً 
بازیگری  دنبال  صرفاً  که  کسی  و  درباختند  عقیده شان  راه 
در  را  موج  یا  باد  جهت  است،  دیگران  از  ابزاری  استفاده  و 
می کشد.  کنار  خطر  شرایط  در  را  خودش  و  می گیرد   نظر 

این ها در شرایطی با نظام جمهوری اسالمی و سران انقالب درگیر شدند 
که قدرت به تمامی در اختیار رهبر انقالب بود و جامعه تا حد زیادی 
به صورت یکپارچهت پشت سر امام خمینی قرار داشت و برای کسی 
که از اوضاع اطالع داشت، روشن بود که فرقان با آن نیروی ناچیزی 
 که دارد در آن وضعیت فرجامی جز نابودی در پی نخواهد داشت. 

آن ها خود نیز کمابیش این سرنوشت را پیش بینی می کردند، اما خود را 
با این نکته توجیه یا دلگرم می کردند که برای نجات اسالم از دست به 
 اصطالح انحراف آخوندیسم دارند کاری شهادت  طلبانه و حسینی می کنند. 

دنبال  به  بعضی ها  که  معنایی  آن  به  دنیاگرایی  واقعاً  اگر  بنابراین 
قاعدتًا  بود  این ها  در  مقام هستند،  و  پست  و  دینار  و  درهم  و  دالر 
که  تأکیدی  عین  در  لذا  می گرفتند،  پیش  در  را  دیگری  راه  باید 
اسالمی  مسائل  در  فرقان  گروهک  نگاه  زاویه  بودن  انحرافی  بر 
ادعا  این  دارم،  ایران  جامعه  فرهنگی  و  اجتماعی  مسائل  حتی  و 
بپذیرم.  نمی توانم  بودند،  ابزار انگار  عناصری  صرفاً  این ها  که   را 

آقایان عبدالمجید معادیخواه، علی اکبر ناطق نوری و مهندس مرتضی 

کارگروه آزاد اندیشی جدال احسن
این نوشتار تقدیم می شود به روح شهید عبدالحمید دیالمه

روایت 
چهارم

به
روایت

حجت االسالم منذر
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الویری نیز که در روند دستگیری 
نقش  فرقان  اعضای  یا محاکمه 
مؤثری داشتند، در خاطرات 
تعلق  از  خویش  منتشره 
دکتر  افکار  به  اینان  خاطر 
راه  به  ایمان  و  شریعتی 
گفته اند.  سخن  خویش، 
آقای ناطق، فرقانی ها را به 
خوارج در تاریخ صدر اسالم 
تشبیه می کند که پیشانیشان 
از کثرت نماز و سجده ورم 
کرده بود، اما در تشخیص راه 
 شدیداً به خطا افتاده بودند. 

دکتر  آثار  زمینه  در  بنده 
عمیق  مطالعات  شریعتی 
یعنی  امروز  تا  شمسی   47 سال  از  اساساً  و  داشته ام  گسترده ای  و 
و  دکتر  افکار  بررسی  من  مشغولی های  دل  از  یکی  سال  حدود 4۰ 
 پیامدهای فکری و روحی و عملی آن روی افراد و گروه ها بوده است. 

با اندیشمندان بزرگ بسیاری نیز در این باب سخن گفته و از نظریات 
آن ها بهره گرفته ام و بر بنیاد این مطالعات و گفتگو ها، عمیقاً بر این 
باور هستم که تفکر دکتر شریعتی چه ایشان بخواهد، چه نخواهد و 
چه بداند، چه نداند، عماًل به پیدایش گروه هایی نظیر گروه فرقان و 
 عملیات تند از سنخ عملیات آن ها نسبت به روحانیت منجر می شود. 

ذاتًا  برخورد  نوع  بروز  در  مکان،  و  زمان  اوضاع  و  شرایط  البته 
شرایطی  در  نیست.  بی تأثیر  تفکر  این  شیفتگان  یک سویه  و  تند 
احساسات  جوش  نقطه  در  جامعه  که   57 تا   59 سال های  نظیر 
و  حمله  ادبیات  با  آخوند،  منهای  اسالم  تز  می برد،  سر  به  انقالبی 
دیدگاه  این  از  که  جوانانی  خصوصاً  افراد  در  روحانیت،  به  توهین 
با  سخت  جنگ  صورت  به  می پذیرند،  شدید  تأثیر  ادبیات  و 
به خون مطهری ها می گشاید.  و دست   روحانیت جلوه گر می شود 

آن  به  جامعه  در  انقالبی  شور   که  دیگری  اجتماعی  شرایط  در  اما 
شدت و حدت نیست، این سنخ تفکر به صورت جنگ نرم با روحانیت 
 جلوه گر می شود یا دست کم تبدیل به ابزاری برای این گونه جنگ می شود. 

نسبت  هتاکانه اش  و  تند  ادبیات  و  او  تحلیل های  نوع  دکتر،  آثار 
به روحانیت و به ویژه حمالتش به چهره های برجسته و طراز اول 
روحانیت، از جمله عالمه مجلسی، در افرادی که شیفته آراء و نظریات 
دکترند، به طور طبیعی بدبینی شدیدی را نسبت به علمای دین ایجاد 

می کند. 
اشاره کردید که هسته های اصلی دو گروه فرقان و آرمان 
پس  دکتر  خصوصی  جلسات  تأثیر  تحت  مستضعفین 
شد؟  چه  بعد  گرفت،  شکل  ارشاد  حسینیه  تعطیلی   از 

ارشاد،  حسینیه  تعطیلی  از  پس  شریعتی  دکتر  گفتم،  که  چنان   _

آن ها  در  محدودی  افراد  و  داشت  خصوصی  سخنرانی  جلسات 
و  بود  طاغوت  سلطه  و  اختناق  دوران  دوران،  می کردند.  شرکت 
نیاز  در عین حال  نبودند.  آزاد  باید  چنان که  مذهبی،  و محافل  منابر 
 به کار فرهنگی که جنبه انقالبی هم داشته باشد احساس می شد. 

برخی از کسانی که راهی به جلسات خصوصی مزبور داشتند و بعد ها 
هسته مرکزی دو گروه فرقان و آرمان مستضعفین را تشکیل دادند، 
پس از رفتن دکتر شریعتی به اروپا، به این نتیجه رسیدند که با توجه به 
غیاب دکتر شریعتی از ایران و نیاز جامعه به حرکت فرهنگی  انقالبی، 
بنشینند و بر اساس دیدگاه های کلی دکتر شریعتی و آنچه از او آموخته 
 بودند، مطالعات خود را تکمیل کنند و حرکت فرهنگی را ادامه دهند. 

این فرایند، نهایتاً به تشکیل گروه فرقان و آرمان مستضعفین منجر شد، 
حتی ظاهراً قرار بود احسان پسر دکتر شریعتی هم بیاید و به نحوی با آن ها 
که پاتوقشان در پاساژ شهرام، واقع در شمال میدان فوزیه آن روز تهران 
)امام حسین )ع( فعلی( کنار بانک صادرات بود، همکاری کنند. البته او آمد و 
مدتی هم با گروه آرمان مستضعفین کار کرد، ولی نهایتاً خود جریانی موازی 
 با آن ها را تحت عنوان کانون ابالغ اندیشه های شریعتی به راه انداخت. 

فرقانی ها، مرکز فعالیتشان را هم در مساجد قرار داده بودند و هم در 
دانشگاه ها و از این دو طریق یارگیری می کردند، پاتوقشان در دانشگاه ها، 
دانشجویی  انسجام  می دانیم  که  بود  علم و صنعت  دانشگاه  عمدتاً 
صنعتی شریف  دانشگاه  حتی  دانشگاه ها،  سایر  به  نسبت  آن جا  در 
در  ابوریحان بیرونی  دانشگاه  عمدتاً  هم  آرمانی ها  پاتوق  بود.  باال 
پاکدشت ورامین بود. مساجدی که فرقانی ها عمدتاً در آن ها فعالیت 
 می کردند، مساجد خیابان آذربایجان، سرچشمه و خمسه قلهک بود. 

شاگردان و یاران گودرزی نسبت به وی بسیار خاضع و مطیع بودند و کاماًل 
مقلدانه عمل می کردند. نفوذ او روی مریدانش که مسلماً چشم های گیرا و 
نافذش در آن نقش اساسی داشت، به حدی بود که اگر می گفت بروید و 
 فالنی را بزنید می رفتند و می زدند و مخاطرات آن را به جان می خریدند. 

رهبری آرمان مستضعفین تکیه اش را بیشتر روی مبانی فکری و تحلیلی 
و دقت در الفاظ و این گونه امور متمرکز ساخته بود، اما گودرزی چنین 

نبود و با عبارات و ادبیاتی 
قشنگ که عمدتاً از دکتر 
بود،  گرفته  وام  شریعتی 
بحث های زیبا و مهیجی 
را  افراد  و  می داد  ارائه  را 
و  می کرد  جذب  شدیداً 

بر می انگیخت

به  راهی  که  کسانی  از  رخی 
داشتند  مزبور  خصوصی  جلسات 
گروه  دو  مرکزی  هسته  بعد ها  و 
را  مستضعفین  آرمان  و  فرقان 
دکتر  رفتن  از  پس  دادند،  تشکیل 
نتیجه  این  به  اروپا،  به  شریعتی 
دکتر  غیاب  به  توجه  با  که  رسیدند 
به  جامعه  نیاز  و  ایران  از  شریعتی 
بنشینند  فرهنگی  انقالبی،  حرکت 
دکتر  کلی  دیدگاه های  اساس  بر  و 
شریعتی و آنچه از او آموخته بودند، 
و  کنند  تکمیل  را  خود  مطالعات 
دهند.  ادامه  را  فرهنگی   حرکت 

به تشکیل گروه  این فرایند، نهایتاً 
منجر  مستضعفین  آرمان  و  فرقان 
احسان  بود  قرار  ظاهراً  حتی  شد، 
و  بیاید  هم  شریعتی  دکتر  پسر 
پاتوقشان  که  آن ها  با  نحوی  به 
شمال  در  واقع  شهرام،  پاساژ  در 
)امام  تهران  روز  آن  فوزیه  میدان 
بانک  کنار  فعلی(  )ع(  حسین 

صادرات بود، همکاری کنند
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نسبت  دکتر  آثار  جای جای  در   
خواجه  از  شیعه  بزرگ  علمای  به 
گرفته  بهایی  شیخ  و  طوسی  نصیر 
میالنی  آیت اهلل  و  مجلسی  عالمه  تا 
اعتراض  مورد  حتی  و  دارد  وجود 
پدرش مرحوم محمد تقی شریعتی 
دکتر  نامه  )ر. ک،  است  داشته  قرار 
یا  کتاب  در  مندرج  پدرش،  به 
کاماًل  ص۱۰(  آشنا،  مخاطب های 
و  تند  برخوردهای  زمینه  می تواند 
افراطی عالقمندان به دکتر را نسبت 
آن  بارز  مظاهر  و  روحانیت  نهاد  به 

فراهم آورد.
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آیت اّلله محمد یزدی در سال 1310ش. در محله پایین دروازه شهر اصفهان چشم به جهان گشود. در سن 16 سالگی به قم هجرت کرد و نزد عالمان 
و دانشمندان علوم اسالمی به تحصیل پرداخت و با عالقه و پشتکار فراوان، به درجه اجتهاد نایل آمد. آیت الّله یزدی، در پی افشاگری ها و رهبری 
حرکت های ضد رژیم ستم شاهی، بارها در قم، اهواز، چالوس، خمین و کرمانشاه بازداشت شد و در زندان های قزل قلعه تهران، کرمانشاه و بوشهر، 
زندانی شد..نخستین سمت وی پس از انقالب مسئول دفتری حضرت امام در قم بود.و پس از آن به عضویت فقهای شورای نگهبان در آمد که این 

سمت تا به امروز نیز ادامه پیدا کرده است.اما مهم ترین منصب آیت اّلله یزدی ریاست قوه قضائیه از سال 1368 تا 1378 می باشد.
آیت اّلله ابوالقاسم خزعلی، در سال1304 در بروجرد به دنیا آمد. در سال 1327 راهی قم شد و در درس خارج فقه آیت الّله بروجردی و خارج اصول امام  
خمینی حضور پیدا کرد. قبل از انقالب یک بار در زندان قزل قلعه زندانی و سه بار نیز به شهرهایی مثل گناوه و زابل تبعید شد. در طول سال های 1348 
و 49 به دعوت شهید مطهری با حسینیه ارشاد همکاری می کرد و در طول این مدت تعداد 12 سخنرانی در این مکان انجام داد.پس از انقالب نیز از 
تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسالمی )نماینده سمنان در مجلس خبرگان قانون اساسی(، عضو سابق شورای نگهبان برای 20 سال، عضو 
مجلس خبرگان رهبری از ابتدا تا زمان رحلت بود. وی در بامداد چهارشنبه 25 شهریور 1394 پس از یک دوره طوالنی بیماری و کهولت سن درگذشت 

ه خزعلی و محمد یزدی
ّ
شریعتی به روایِت آیت الل

له ابوالقاسم خزعلی چاپ 1382- مرکز اسناد انقالب اسالمی ایران
ّ
برگرفته از کتاب خاطرات آیت ال

روایت پنجم
معرفی کوتاه آیت اّلله یزدی و آیت اّلبه خزعلی

له خزعلی |
ّ
| شریعتی به روایت آیت ال

اجانب برای ما حسینیه ارشاد را ساختند. یادم می آید مؤمنین، آنجا را 
»یزیدیه اضالل« می خواندند. چون حمله به دستگاه پهلوی چاشنی 
روز بود، بعضی مواقع به رژیم در حسینیه ارشاد حمله می شد، اما این 
دانشجویان  و  جوان  پسر  و  دختر  در حسینیه  بود.  مردم  اغفال  برای 
در  ارشاد  حسینیه  بود.  خطر  یک  این  خود  البته  که  می شدند  جمع 
حال به هم زدن وحدت بین دانشجویان و روحانیون و دیگر گروه ها 

و دسته های مردم بود
گفت:»من  هاشمی نژاد  مرحوم  و  من  به  مطهری  مرحوم  روز  یک 
)شریعتی  این ها  چون  می کنم  خطر  احساس  اسالم  آینده  به  نسبت 
و دوستانش( مطالب ساده اسالم را هم نمی فهمند.« البته مردم در 
گاهی سیاسی  آ به  بود که مردم  بعدها  آن زمان خوب نمی فهمیدند، 
دست یافتند. گروه فرقان به سبب بیانات شریعتی بود که شکل گرفت 
و مجاهدین خلق از سخنان او تغذیه می شدند. در خانه های تیمی این 
گروه کتاب های شریعتی به وفور یافت می شد. کتاب »پدر، مادر، ما 
متهمیم« نشان می دهد که هدف از نوشتن آن مسموم کردن اذهانی 
شهید  این جانب،  که  جلسه ای  در  دارند  گرایش  اسالم  به  که  است 
رفسنجانی  هاشمی  آقای  و  مفتح  شهید  بهشتی،  شهید  و  مطهری 
حضور  نیز  جلسه  آن  در  که  شریعتی  به  تعرضاتی  ما  داشتند  حضور 
داشت، کردیم. دکتر شریعتی در این جلسه ادعا کرد که من پشتیبان 
به  او گفت شما  روحانیون هستم. مرحوم مطهری ضمن رد سخنان 
اندازه یک خربزه فروش هم برای روحانیت احترام قائل نشدید. چون 
روضه خوان  داشتند  خوبی  صدای  اگر  روحانیون  که  گفته اید  شما 
بهشتی  آقای  می شدند.  جماعت  امام  نبودند  این گونه  اگر  می شدند، 
هم در آن جلسه گفت آقای دکتر کار شما شبیه کار یک بلدوزر است 
که فقط خراب می کند و هیچ سازندگی در آن نیست. من هم درباره 
کتاب »پدر، مادر ما متهمیم« انتقاداتی به شریعتی کردم افراد انقالبی 

ما گاهی شریعتی را در ردیف مطهری و بهشتی قرار می دادند که این 
برای من تأثرآور بود. آن زمان هم اگر حرفی می زدیم ممکن بود برخی 
تصور کنند چون شریعتی را به چشم یک رقیب می بینیم این نظر را 
می توانیم  است  کرده  تغییر  وضعیت  که  اکنون  ولی  داریم  او  درباره 

واقعیت ها را به مردم بگوییم
با واژه ها و  او در مالعبه  توانایی  بهتر بگویم  ایشان و     قدرت خطابه 

تلفیق و تجمیع و تفریق مفاهیم بازمی گشت که در جای خود هنر بود. 
برای مثال گاه میان برخی کلمات ظاهرًا هم شکل که ربط خاصی بین 
معانی آن وجود ندارد ارتباط برقرار می کرد. مثاًل میان »زری بافی« و زر 
و تزویر که ایشان با لطافت تمام آن ها را به هم پیوند می داد و نتیجه 

مورد نظرش را می گرفت
له محمد یزدی |

ّ
| شریعتی به روایت آیت ال

دو  یا  یک  تنها  آن  در  که  می نوشت  صفحه   10 گاه  شریعتی  مرحوم 
از مکتوبات  یافت می شد. در حالی که در هر صفحه  مطلب آموزنده 
و  مستند  نوعًا  شریعتی  مطالب  جست.  مطلب   10 می توان  مطهری 
متکی بر مسائل جامعه شناسی و عرف رایج میان دانشمندان اعم از 
اصیل  اسالم  روح  و مشکل می شد  بود  گوناگون  مذاهب  و  ملیت ها 
با درد دین  و  پایه دین  بر  را در آن ردیابی کرد، در حالی که مطهری 

می نوشت و رد پای اسالم به وضوح در نوشته هایش قابل رؤیت بود
علیه  تندی  جبهه گیری  یزدی  مصباح  آیت الله  بنده  دوستان  بین  در 
شریعتی نمود و در کمال صراحت علیه دکتر اقدام به مبارزه فرهنگی 
شیوه  که  باورم  این  بر  هم  »من  کردم:  عرض  ایشان  به  بنده  نمود. 
و  تندی  با  که  نمی بینم  لزومی  اما  است  خطرناک  بسیار  شریعتی 
قضیه  گفت:  مصباح  آقای  کنم.  برخورد  قضیه  این  با  صراحت 

حساس تر از این حرف هاست که شما گمان می کنید.«
آیت الله یزدی از جلسه ای یاد می کند که اعضای جامعه مدرسین در 
مورد اندیشه های شریعتی برگزار کرده بودند: »جلسه مزبور در منزل 

تلخیص : سعید گلدوست
ترم پنج تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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بحث  و  بود  شده  تشکیل  همدانی  نوری  آیت الله 
به مرز کفر و ایمان رسیده بود. ای کاش در آن 
ضبط  را  گفت وگوها  تا  بود  صوتی  ضبط  جلسه 
می کرد که در این صورت نواری به یادماندنی االن 
وجود داشت. بعضی ها صریحًا شریعتی را تکفیر 
مالیم تری  نظر  دیگر  بعضی های  و  می کردند 
می دانستند.  یک  درجه  مسلمان  را  او  و  داشتند 
نظریه  دو  طرفداران  که  بودم  شده  مأمور  بنده 
متضاد را در مورد شریعتی در کنار هم جمع کنم 
تا به قدر مشترکی برسیم. در آن جلسه افرادی که 
با کفر و تکفیر شریعتی مخالف بودند، از نظرات 

مرحوم مالصدرا یاد می کردند و می گفتند: 
مگر نه این است که محقق هم در کتاب اسفارش 
است؟  کرده  مطرح  را  کفرآمیزی  ظاهرًا  نظرات 

آیت الله جوادی آملی هم در این جلسه حضور داشتند و از آقای وحید 
خراسانی هم با آنکه عضو جامعه نبودند، به دلیل نقش داشتن ایشان 
در مسائل دعوت به عمل آمده بود بنده در آن جلسه وقتی بحث به 
طول انجامید عرض کردم بحث و اختالف علمی، همیشه در حوزه ها 
بوده و خواهد بود. اما این جلسه یک جلسه علمی نیست و بیشتر رنگ 
سیاسی–اجتماعی دارد. بر این اساس پیشنهاد شد که این جمع به طور 
یک پارچه نظر خود را درباره مسلمان یا کافر بودن شریعتی اعالم کند. 
خوشبختانه این پیشنهاد پذیرفته شد و پس از شور و مشورت آقایان به 
این نتیجه رسیدند که اعالم کفر در مورد شریعتی بازتاب خوبی ندارد 

نیست  مسلمین  و  اسالم  مصلحت  به  کل  در  و 
از دالیل که به  بنده خودم در آن جلسه به برخی 
عنوان شاهد بر کفر شریعتی ذکر شد، پاسخ گفتم 
و عرض کردم کسی که وارد گود تحقیق می شود، 
علمای  مگر  و  دهد  نظر  مسائل  درباره  دارد  حق 
بزرگ چنین حقی را ندارند؟ سرانجام به این نتیجه 
اثباتًا  مقوله چه  این  در  آقایان  دخالت  که  رسیدند 
بزرگ شدن قضیه خواهد شد.  نفیًا موجب  و چه 
بنابراین بهتر آن است که جامعه مدرسین در این 
برای  که  شاهدی  بهترین  نکند.  دخالتی  رابطه 
لزوم سکوت در این خصوص مطرح شد، این بود 
که حضرت امام)ره( از بدو مطرح شدن شریعتی 
و انتشار دیدگاه های او یک کلمه درباره اش سخن 

نگفته اند. بعد از آن قرار بر سکوت گذاشته شد
یزدی  مصباح  آقای  که  شد  مطرح  آن  از  »پس 

که در جلسه حضور ندارد، احتمااًل به فعالیت های خود علیه شریعتی 
تکلیف  این خصوص چه کنیم؟ عنوان شد که  در  داد.  ادامه خواهد 
کردن آقای مصباح یزدی به سکوت، صحیح به نظر نمی رسد و ایشان 
تکلیف خود را بهتر می داند. وقتی موضوع را به اطالع آقای مصباح 

رساندیم ایشان گفت: من دست از برنامه هایم 
علیه شریعتی برنمی دارم، چون به شدت از این 

جهت احساس خطر می کنم
خود،  خاطرات  ادامه  در  یزدی  محمد  آیت الله 
نیز  را  شریعتی  کتاب های  خواندن  ماجرای 
برادر مهدی  بار سید هادی  بازگو می کند: »یک 
هاشمی به منزل ما آمد، در حالی که یک بسته 
این  بود.  زیر عبایش  از کتاب های دکتر شریعتی 
بود،  آشنا  من  فکر  طرز  با  قبل  از  که  شخص 
اتاق  در  که  افرادی  دیگر  با  صحبت  مشغول 
که  شد  گفت وگو  گرم  چنان  و  شد  بودند  نشسته 
بردارد.  را  کتاب هایش  فراموش کرد  موقع خروج 
این  از  جرم  مدرک  عنوان  به  مزبور  کتاب های 
آقایان و باند مهدی هاشمی در منزل ما باقی ماند 
و وابستگی این افراد را به افکار شریعتی روشن ساخت. ضمن اینکه 
توزیع  طالب  میان  در  را  شریعتی  کتاب های  کسانی  چه  شد  معلوم 
می کنند. از قضا حضرت امام هم در یکی از نامه هایی که برای آقای 
منتظری فرستادند، از او خواستند که از حضور این شخص در دفترش 
جلوگیری کند. بنده بعدًا به او اطالع دادم که کتاب هایت در منزل ما 
جا مانده است و اگر به آن ها نیاز داری، فردی را بفرست تا به او تحویل 
دهم. وجود کتاب های مزبور در منزل ما بهانه ای شد تا من یک دوره 
با آثار شریعتی آشنا شوم و آن تعدادی هم که در آن سری نبود، بعدًا 
را  از جمله کتاب »فاطمه فاطمه است«  خودم تهیه کردم و خواندم. 

کتاب  حاشیه  در  می رسید،  نظرم  به  که  را  نکاتی  و  خواندم  دور  یک 
یادداشت کردم. البته کتاب مزبور از ُبعد ادبی نمره باالیی دارد و بسیار 
زیباست ولی قسمت هایی از آن با معارف و اعتقادات ما سازگاری ندارد.

آقای  که  شد  مطرح  آن  از  پس 
مصباح یزدی که در جلسه حضور 
فعالیت های  به   

ً
احتماال ندارد، 

خواهد  ادامه  شریعتی  علیه  خود 
کنیم؟  چه  خصوص  این  در  داد. 
کردن  تکلیف  که  شد  عنوان 
سکوت،  به  یزدی  مصباح  آقای 
صحیح به نظر نمی رسد و ایشان 
تکلیف خود را بهتر می داند. وقتی 
موضوع را به اطالع آقای مصباح 
رساندیم ایشان گفت: من دست 
شریعتی  علیه  برنامه هایم  از 
از  شدت  به  چون  برنمی دارم، 

این جهت احساس خطر می کنم

نگاه
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 |  دکتر علی شریعتی و تعدادی از دانشجویان و شاگردان- آرامگاه عطار نیشابوری



سید محمدحسین قاضی طباطبایی تبریزی مشهور به عالمه طباطبایی  در سال 1281 در تبریز زاده شد. در پنج سالگی مادر و در نه سالگی پدر خود را از دست داد. وصی پدر، او 
و تنها برادرش محمدحسن الهی طباطبایی را برای تحصیل به مکتب فرستاد. بعد از تحصیل در مدرسه طالبیه تبریز، همراه برادرش به نجف می رود و ده سال در نجف به تحصیل 
علوم دینی می پردازد.مشهور ترین اساتید وی در این دوره آیات اّلله محمد حسین نائینی و آیت اّلله سید علی قاضی بودند. اهمیت عالمه به جهت زنده کردن حکمت و فلسفه و 
تفسیر در حوزه های تشیع، بعد از دورٔه صفویه بوده است. به ویژه اینکه وی به بازگویی و شرح حکمت صدرایی بسنده نکرده، به تأسیس معرفت شناسی در این مکتب می پردازد. 
همچنین با انتشار کتب فراوان و تربیت شاگردان، در دوران مواجهه با اندیشه های غربی، نظیر مارکسیسم، به اندیشه دینی حیاتی دوباره بخشیده، حتی در نشر آن در مغرب زمین 
نیز می کوشد. از دیگر اتفاقات حیات فکری عالمه در دوره زندگی در قم، آمدن هانری کوربن، از فرانسه به ایران و مالقات با عالمه طباطبایی در قم و تهران است. این مالقات ها که 
باعث شکل گیری حلقه فلسفی مهمی در آن دوران می شود، به همت هانری کربن تشکیل شد و بسیاری از فالسفه بعدی ایران معاصر به همراه کربن در محضر عالمه طباطبایی 
به فلسفه آموزی و مباحث عمیق فلسفی پرداختند. کربن فیلسوفی هایدگری بود که در پی پاسخ های بی جواب خود، در نهایت سر از ایران درآورده بود تا در حضور عالمه طباطبایی 
به عنوان مفسر فلسفه شیعی، پاسخ هایی برای پرسش های بی جواب خود بیابد. خود کربن اذعان داشت که عالمه پاسخ های دقیق و قانع کننده ای به او می داده است. مهم ترین اثر 
عالمه  که بیشتر از سایر آثار وی مورد توجه قرار گرفته است. تفسیر المیزان است که در 20 جلد و طی 20 سال به زبان عربی تألیف شده است. در این تفسیر، از روش »تفسیر قرآن 

به قرآن« استفاده شده است، و عالوه بر تفسیر آیات و بحث های لغوی در بخش هایی جداگانه با توجه به موضوع آیات مباحث روایی، تاریخی، کالمی، فلسفی و اجتماعی نیز دارد
عالمه طباطبایی در آبان 1360 پس از عمری زندگی پربرکت دعوت حق را لبیک گفتند.

دکتر شریعتی به روایِت عالمه سید محمد حسین طباطبایی
برگرفته از کتاب نهضت امام خمینی )ره( و ماهنامه پنجره

روایت ششم
معرفی کوتاه  عالمه سید محمد حسین طباطبایی

ه مصباح یزدی از برخورد عالمه با دکتر شریعتی |
ّ
| خاطره آیت الل

شهید دانش آشتیانی که از شهدای 72 تن است ... و سابقه رفاقت خیلی طوالنی با 
ما داشت ... در یکی از سفرهایی که آمده بود قم، بعد از نماز مغرب و عشا با هم در 
صحن مسجد اعظم نشستیم. ایشان باب سخن را باز کرد و گفت: درباره سخنان 

شریعتی چه نظری دارید؟ 
 گفتم: به نظر من، ایشان انحرافات ریشه ای دارد.

  گفت: شما تأثیر این انحرافات را چه اندازه می دانید؟
 گفتم: بسیار عمیق.

شود  گفتگو  اشتباهاتشان  به  راجع  ایشان  خود  با  اینکه  درباره  شما  نظر  گفت:   
چیست؟

 گفتم: آن سیمایی که از شریعتی از ال به الی نوشته ها و گفته هایش برای من 
مجسم شده –اگر درست تشخیص داده باشم- آن است که ایشان آدمی نیست که 
دنبال منطق صحیحی باشد. یک آدم مغروری است که اهداف خاص روشنفکرانه 
برای  است  داده  قرار  پوششی  یک  را  اسالمی  مسائل  و  دارد  اسالمی  غیر  غربی 
پیشبرد آن اهدافش ... آنچه برای او اصالت دارد، یک هدف اجتماعی است که می 

خواهد قهرمان آزادی خواهی بشود.
 گفت: شما خیلی منفی فکر می کنید. اتفاقًا من با ایشان صحبت کرده ام و گفته ام 
ظاهرًا در صحبت های شما اشتباهاتی هست و آیا حاضر هستید با کسانی که غرض 
ایشان ]دکتر شریعتی[ گفته است: من  ندارند، بحث کنید و حل بشود.  و مرضی 

حاضرم در هر جایی، در هر زمانی با هر کسی که شما پیشنهاد بکنید، بحث بکنم.
 گفتم: ان شاء الله این طور باشد، اما آنچه من تصور می کنم غیر از این است.

 گفت: روی این فرض  صحبت کنیم که ایشان حاضر باشد با کسی بحث بکند و 
اگر برای او روشن شود که اشتباهاتی داشته است، از اشتباهاتش دست بردارد. اگر 
چنین فرضی صحیح باشد، خوب است ایشان با چه کسی بحث کند که سختش 
بگوید: چون شخصیت  ایشان  تا  باشد  بپذیرد؟ شخصیت مهمی  را  او  نباشد حرف 
او  او درست فهمیده و من اشتباه فهمیده ام. غرور  مهمی بود معلوم می شود که 

نشکند.

با عالمه طباطبائی مالقاتی داشته   شهید دانش آشتیانی گفتند: چطور است که 
باشد.

 گفتم: اگر واقعا ایشان حاضر است اشتباهاتش را بپذیرد، خوب است. چون عالمه 
شخصیت جهانی و بزرگی است، برای او هیچ شکستی محسوب نمی شود که مثاًل 

عالمه طباطبایی اشتباهاتش را اصالح کردند، پیشنهاد خوبی است.
 گفت: ایشان این قول را به من داده که هر جا، هر کس که باشد، من حاضرم بحث 
کنم. شما ببینید آقای طباطبایی ایشان را می پذیرند که بیایند صحبت کنند یا خیر؟ 
 قرار شد که بنده با عالمه طباطبایی صحبت کنم و نتیجه را به آقای دانش از طریق 
تلفن اطالع دهم و ایشان قرار بگذارند و بیایند قم و با آقای طباطبایی صحبت کنند.  

ما صبح رفتیم خانه ی مرحوم عالمه طباطبایی.
گفتم: آقای دانش که معّرف حضور شما هستند، چنین پیشنهادی دارند و گفتند که 
من با او صحبت کرده ام و گفته است که من حاضرم با هر کسی بحث کنم. حاال 
بدهید.  توضیح  او  برای  را  اشتباهاتش  و  نزد شما  بیاید  بدهید  اجازه  عالی  حضرت 

پذیرفتن اشتباهاتش از مثل شما برای او عار نیست.
 ایشان فرمودند: تابستان گذشته که من مشهد بودم، بعضی از دوستان ایشان می 
او بدهم، من  به  ... تذکراتی  با او صحبت کنم و  بیاورند نزد من که  او را  خواستند 
فکر کردم که هیچ فایده ای ندارد. چون ایشان اگر بخواهد شریعتی باشد، دست از 
افکارش بر نمی دارد و اگر بخواهد دست از افکارش بر دارد، دیگر شریعتی نیست. 
او آدمی نیست که دست از افکارش بردارد. من مطمئن هستم که دست از افکارش 
بر نمی دارد و بنابراین از این مالقات سوء استفاده خواهد کرد. من که همه جا نیستم 
که بگویم چه بود و چه شد، منعکس می شود که رفت و فالنی هم نتوانست قانعش 

کند و نتیجه مثبتی ندارد.
آقا احتمال نمی دهید که الاقل اشتباهاتش کمتر شود و  باز من اصرار کردم که   
جلوی مفاسد بزرگ تر گرفته شود. آنچه را که گفته و روی آن پافشاری کرده، گذشته. 
به فرمایش شما بعید است که از حرف های گذشته اش دست بر دارد، اما آیا احتمال 

نمی دهید که بیاید و نزد شما و کمتر در آینده افساد کند؟
باز ایشان تأملی کردند و گفتند: حتی این احتمال هم وجود ندارد.

تلخیص : مهدی شادمان
ترم پنج پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

روایت
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 خیلی قاطع ]فرمودند[ که مالقات با او فایده ای نخواهد 
داشت، حتی احتمال ضرر هم دارد.

بر  بگذارید  را  بنا  آقا  که  گفتیم  و  زدیم  را  تیرمان  آخرین  ما 
است،  خوب  استخاره  نتیجه[  که  ]دیدید  اگر  استخاره، 
اجازه بدهید یک جلسه بیاید نزد شما، شاید این جلسه برای 
اسالم و مسلمین فایده ای داشته باشد، دفع ضرری بشود.

گفتند: خوب استخاره کنید.
خودتان  گفتیم  و  ایشان  خدمت  دادیم  و  آوردیم  قرآن  ما   
استخاره کنید. یادم نیست من استخاره کردم یا ایشان. به 
مرحوم  که  بود  آن  در  »ُبعد«  کلمه  و  آمد  ای  آیه  حال  هر 

عالمه گفتند: این هم استخاره!
دیگر دهان ما بسته شد، خداحافظی کردیم و آمدیم بیرون 
این  و گفتیم جریان  تلفنی تماس گرفتیم  آقای دانش  با  و 

طوری شد. 
  گفت:هیچ راهی ندارد که ایشان را راضی کنیم؟

 گفتم: تا آن جا که می شد، من اصرار کردم، اما ایشان نپذیرفت.
| عالمه طباطبایی از دیدگاه دکتر شریعتی » برگرفته از کتاب انسان بی خود« |

من در یک جا از مسأله این که چگونه یک روشنفکر و یک تحصیل کرده غیراروپائی 
مجذوب، عبید و عاجز از قضاوت در برابر یک اروپائی است، صحبت می کردم که 
دانشمند  و  باسواد  آدم  و  تحصیل کرده  یک  می بیند:  کوچک  را  خودش  جور  چه 
ایرانی است، )اما( در برابر یک فرنگی کوچکتر و پست تر از خودش احساس حقارت 
می کند؛ تمام هدفش این است که یک کاری بکند که فقط شبیه به او بشود که او 
متوجه نشود که این اصاًل اروپائی نیست یا این جور غذا خوردن را نمی فهمد، این جور 
لباس پوشیدن را نمی داند، و این جور سلیقه را هنوز یاد ندارد؛ تمام هدفش این است 
که خودش را شبیه به او بکند تا او احساس نکند که این وابسته به یک نژاد دیگر، 
به یک وضع دیگر، و به یک مذهب دیگر است؛ به تشبه به او حتی تظاهر می کند. 
این بی شخصیتی معلول این است که آن آدم این را از خودش خالی کرده و بنابراین 
این خودش را در برابر او هیچ و پوچ احساس می کند )یک »هیچ«ی که هست؛ وزن 

و هیکل دارد اما هیچ است(.
یکی از دانشجویان من به من یک تذکری داد که بی نهایت ممنونش هستم و چقدر 
برای من باارزش بود؛ وقتی که من بی شخصیتی تحصیل کرده ها و تصدیق دارهای 
خودمان را در برابر یک تصدیق دار فرنگی، یک شخصیت و یک آدم معمولی، یک 
و  می کردم  تشریح  و  می دیدم  فرنگی  معمولی  بیتل  یک  حتی  و  معمولی  توریست 
می گفتم که، این خودش را هیچ حساب می کند به خاطر این که ثروتی یا سرمایه ای 
برای خودش حساب نمی کند، و خالی از محتوی شده، اصاًل خودش را فقیر حساب 
می کند، وابسته به یک گذشته زشت، به یک مذهب منحط، به یک جامعه پست و به 
یک نژاد حقیر خودش را احساس می کند، چون این جور، خودش را نشانش داده اند، 
همیشه از خودش هراس دارد، از خودش می گریزد و خودش را به او وصل می کند 
که نژاد برتر است، او به من گفت که: »بله نمونه اش هم اینست که فقط متجددین 
ما )خواهش می کنم این را دقت بکنید، ببینید واقعًا این جور است؟ من این یادآوری 
این  باز  که  است  این  عکس  نمونه  یک  این که  برای  بود  باارزش  برایم  بی نهایت 
حرف را تأیید می کند(، فرنگی مآب ها و اروپاشناس ها هستند که این جور احساس 

می کنند؛  اروپائی  برابر  در  حقارت  و  بی شخصیتی  پوچی، 
بومی اند،  که  آدم هائی  نیستند،  متجدد  که  آدم هائی  اما 
تیپ  و  شخصیت  آن  به  وابسته  و  قدیمی اند  که  آدم هائی 
حقارتی  احساس  چنین  این ها  هستند،  خودشان  قدیمی 
بلکه نسبت به خارجی احساس  برابر خارجی نمی کنند  در 
تفوق می کنند، خارجی را کوچک و ساده و معمولی حساب 
فرهنگ  یک  به  وابسته  و  هوشیار  را  خودشان  و  می کنند 
بزرگ و یک عظمت و مفاخر زیاد و خودشان را قرص تر و 

محکم تر و برتر از این فرنگی می بینند«؛ چرا؟
و  عرفان  و  فلسفه  نوابغ  همه  طباطبائی…  آقای  این     
گاه وجود  کالم و ادب اسالم در اندیشه او به صورت خودآ
دارد، دریائی از چهارده قرن تفکر و علم و ذوق و ایمان و 
فداکاری و حماسه و معنویت- که در این فرهنگ و تاریخ 

عظیم اسالم است- در درون او منعکس است.
محتوای  و  بومی  محتوای  از  خالی  آن ها  این که  برای 
اصیل خودشان نشده و شخصیت زده نشده اند، )ولی( این متجدد تصدیق دار است 
توی  از  و  مشرق زمین  همین  از  که  را  کسانی  می دیدم  و  شده.  شخصیت زده  که 
می آمد:  پیششان  جا  همین  در  اروپائی  یا  می آمدند،  اروپا  به  اسالمی  جامعه های 
است؛  می کردم-  حس  همیشه  من  که  کسان-  همین  از  یکی  طباطبائی  عالمه 
یک مدرس بزرگ، یک فیلسوف و یک مرد متفکر بزرگ اسالمی است؛ در قم هم 
هست؛ یک آدم منفرد هم هست؛ دم و دستگاه و هیچی هم ندارد؛ این، در برابر 
و  شرق شناس  و  بزرگ  استادان  )یا(  کروبن«  »هانری  مثل  بزرگی  شخصیت های 
خارجی  آن  بر  را  خودش  مسلط  و  موفق  روح  می گیرد،  قرار  که  سوربن  کرسی دار 

کاماًل نشان می دهد. چرا؟
برای این که این آقا خالی از محتوای خودش نشده؛ این آقای طباطبائی یا امثال او 
که دچار شخصیت زدگی نشدند؛ پرند؛ از چی؟ از همه تاریخ خودش؛ آنجا که نشسته 
همه فرهنگ اسالمی در درون او موج می زند، همه نوابغ فلسفه و عرفان و کالم و 
گاه وجود دارد، دریائی از چهارده قرن تفکر  ادب اسالم در اندیشه او به صورت خودآ
و علم و ذوق و ایمان و فداکاری و حماسه و معنویت- که در این فرهنگ و تاریخ 
عظیم اسالم است در درون او منعکس است؛ آن وقت او با این عظمت و با این وقار 
و سنگینی خودش را می یابد و بنابراین در برابر یک فرنگی که قرار می گیرد، می بیند 
این فرنگی همه اش سیصد سال تاریخ دارد، همه اش چهارصد سال ادبیات دارد، 
و هنوز تازه به دوران رسیده- از سه قرن پیش- است؛ این است که احساس تفوق 

انسانی بر او می کند.
اما تصدیق دار متجددی که از خودش فارغ شده، اسالم را همان مزخرفاتی می داند 
هیچ  آن  از  شده،  بزرگ  دیگر  که  بعد  گفته؛  او  به  مامانش  بوده  کوچک  وقتی  که 
نمی داند؛ بعد که دکتر شده مذهب اسالم )را( به همان اندازه ای )می شناسد( که 
چیزهائی  یک  کند،  جمع  نمی توانسته  را  خودش  که  وقتی  یا  بوده،  قنداق  وقتی 
)درباره اسالم( به او گفته اند، و یا آدم های بی استعدادی که اصاًل صالحیت این که 
درباره اسالم صحبت بکنند نداشتند، مسائلی را به نام تعلیمات دین به او یاد دادند؛ 
کرده؛  فراموش  بعد هم  گرفته،  یاد  دین  از  آن سطح چیزهائی  در  بوده  بچه  وقتی 
تحصیالت  و  کرده  رشد  که  بعد  بوده؛  منحرف  هم  اغلبش  تازه  نبوده؛  هم  چیزی 

کسان  همین  از  یکی  طباطبائی  عالمه 
است؛  می کردم  حس  همیشه  من  که 
و  فیلسوف  یک  بزرگ،  مدرس  یک 
است؛  اسالمی  بزرگ  متفکر  مرد  یک 
هم  منفرد  آدم  یک  هست؛  هم  قم  در 
هم  هیچی  و  دستگاه  و  دم  هست؛ 
شخصیت های  برابر  در  این،  ندارد؛ 
)یا(  کروبن«  »هانری  مثل  بزرگی 
و  شرق شناس  و  بزرگ  استادان 
می گیرد،  قرار  که  سوربن  کرسی دار 
آن  بر  را  خودش  مسلط  و  موفق  روح 
چرا؟ می دهد.  نشان   

ً
کامال خارجی 

 

محتوای  از  خالی  آقا  این  این که  برای 
طباطبائی  آقای  این  نشده؛  خودش 
شخصیت زدگی  دچار  که  او  امثال  یا 

نشدند؛ پرند.

نگاه
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عالی کرده، این تحصیالت عالیش را همه از اروپائی گرفته؛ 
راجع به خودش هیچی نمی شناسد؛ از اسالم یک دین کلی 
می شناسد و مجموعه فحش هائی که اروپائی ها می دهند؛ 
)خواجه  می شناسد  خواجه  چند  خودش  تاریخ  گذشته  از 
این  )در  فضل الله…!(؛  رشیدالدین  خواجه  نظام الملک، 
صورت( از دین بیزار می شود، از تاریخش بیزار می شود، از 
فرهنگش بیزار می شود، از ادبیاتش بیزار می شود. ادبیاتش 

چیست؟
برابر  در  گدائی  برای  است  تملقی  که  شعرهائی  مجموعه 
یک پادشاه ترک یا مغول. کی اسالم را به او این جور معرفی 
معرفی می کند؟ کی  این جور  او  به  را  می کند؟ کی گذشته 
این جور معرفی می کند؟ همان  او  به  را  ما  ادب  و  فرهنگ 
کسی که نه تنها می خواهد او را از خودش ببرد، قطع کند 
بلکه می کوشد تا درون او را پر از نفرت از خویش کند. برای 
آنچه  باید  بشود،  از خویش  نفرت  از  پر  انسانی  یک  این که 
که مربوط به اوست در برابر سیمایش زشت و منفور رسم 
کرد. این است که به جای آن همه عظمت و زیبائی که در 
تاریخ ما هست، فقط زشتی های نفرت انگیزش را به خورد 
ما )داده( و به رخ ما کشیده شد؛ از آن همه معنویت و زیبائی 

که در عرفان و ادب ما هست، تملق های گدایانه و انحراف های صوفی مآبانه به رخ 
ما کشیده شد؛ و آن همه عوامل مترقی انسان ساز نو و عقلی و منطقی که می تواند 
سازندگی  قدرت  و  نیرو  و  شخصیت  از  مواج  را  انسانی  و  کند  احیاء  امروز  را  ملتی 
بکند- که در اسالم هست-، به صورت مجموعه ای از تعلیمات خشک و جامد به 
رخ او و به مغز او وارد شده نه برای این که او آن ها را بشناسد برای این که از آن ها 
دامن  به  و دست  فرار می کند  توشه های خودش  از همه  او  )بنابراین(  بشود.  بیزار 
قبل  از  را  فراری  آن دیگری کیست؟ همان کسی است که چنین  دیگری می زند. 

عمدًا برای او تهیه دیده.
گاه ما باید  آنچه که امروز به عنوان بزرگترین و نخستین قدمی که روشنفکران خودآ
بردارند تا به عنوان نخستین گام برای هرگونه اصالح معنوی و فکری و به عنوان 
تربیتی و اصالحی در  بنیاد هرگونه فرهنگی و هرگونه  برای  مقدمه ای و زمینه ای 
فرد و جامعه تلقی بشود، این است که: همان گونه هوشیارانه و طبق برنامه علمی و 
منطقی یی که آن ها ما را از خویش بیگانه کردند و نسبت به معنویت و مذهب خود 
آن ها حقیر،  برابر  در  را  و خود  تا شیفته خود کنند  ناآشنا که دشمن کردند  تنها  نه 
ذلیل و پست حس کنیم و هرچه را به خود منسوب است محکوم بدانیم و هرچه را 
که به او منسوب است مورد تقلید قرار بدهیم )این موجبات موجب شده است که 
ما- چنان که می خواست- تبدیل به یک انسان دست دوم بشویم که فقط به درِد رنج 
بردن و مصرف کردن آنچه او تولید می کند- هم کاالی معنوی و هم کاالی مادی- 
)دچار شویم( و به این صورت در بیائیم(، )ما هم( بیاندیشیم تا همان گونه ، همه این 
عوامل، همه این اصول و همه این راه هائی را که آن ها طرح کردند و برنامه هائی را 
که عنوان کردند تا ما را از خود بیگانه و از خود منسلخ و از خود گریزان و منفور کنند، 
)بشناسیم و( از همان راه ها برگردیم. به کجا؟ به خویش؛ به کدام خویش؟ به آن 
خویشی که در گذشته تجربه کرد، که انساِن مستقِل سازنده تمدن و کمال و فضیلت 

و جامعه متمدن نسبت به زمان خودش می ساخت، و به 
مکتبی که تجربه کرد، که مظاهِر متعالِی انسان هائی که 
برای همه وقت زنده اند و زیبایند، می سازد؛ به آن خویش 

برگردیم؛ آن خویش الگو می خواهد؛ چگونه؟
چنان که علی بود!

| استفتائی از عالمه در مورد آثار دکتر شریعتی |
محمدحسین  سید  حاج  عالمه  الله  آیت   حضرت   

طباطبایي)دام ظله(
آنحضرت  عرض  به  محترمًا  و  مفتخرًا  سالم  تقدیم  با 
با...  نعوذ  کرده اند  شایع  تهران  در  اخیرا  مي رساند. 
و  کرده  تأیید  را  شریعتي  علي  نوشته هاي  حضرتعالي 
فرموده اید کوچکترین ایرادي در آن دیده نمي شود. استدعا 
دارم بذل توجهي فرموده براي روشن شدن حقایق و نجات 

عده اي از ضاللت نوشته اي مرقوم بفرمایید.
حاج حسین...

بسمه تعالي
این جانب نوشته هاي دکتر شریعتي را هرگز تصدیق نکرده و 
چنین سخني به احدي نگفته ام و نوع مطالب ایشان اشتباه 

و طبق مدارک دیني اسالمي غیرقابل قبول مي باشد.
حضرت عالمه طباطبایی در پاسخ به نامه ی دیگری نیز چنین نوشته اند:

»ما با دکتر شریعتی عداوت ذاتی نداریم، مسأله این است که در البه الی تألیفاتشان 
مطالبی دیده می شود که با موازین اسالم قابل توجیه نیست. مانند اینکه می گوید: 
انسان خویشاوند خداست، در حالی که قرآن کریم صریحًا می فرماید: »و خرقوا له 
بنین و بنات بغیر علم« و می فرماید: »و جعلوا بینه و بین الجنه نسبًا« عقیده ای 
است از عقاید بت پرستان. و می گوید خدا و طبیعت و انسان یک واحد حقیقی است 
و در  انکار می کند  را  زادگاه من، معاد  که رهسپار کمال است و صریحًا در کتاب 
وصف معراج خود می گوید: استادان مسیحی من مرا وارد بهشت کردند و در بهشت 

می گشتم در حالی که 
آنها  دست  در  دستم 
بود! در صورتی که قرآن 
صریحًا  مسیحی را  کافر 
می داند و می فرماید کافر 
داخل بهشت نمی شود و 
نظایر این اشتباهات که 

زیاد هم هست«.

ذاتی  عداوت  شریعتی  دکتر  با  ما 
البه  در  که  است  این  مسأله  نداریم، 
می  دیده  مطالبی  تألیفاتشان  الی 
توجیه  قابل  اسالم  موازین  با  که  شود 
انسان  گوید:  می  اینکه  مانند  نیست. 
خویشاوند خداست، در حالی که قرآن 
 می فرماید: »و خرقوا له 

ً
کریم صریحا

فرماید:  می  و  بغیر علم«  بنات  و  بنین 
« عقیده 

ً
»و جعلوا بینه و بین الجنه نسبا

از عقاید بت پرستان. و می  ای است 
گوید خدا و طبیعت و انسان یک واحد 
است  کمال  رهسپار  که  است  حقیقی 
 در کتاب زادگاه من، معاد را 

ً
و صریحا

خود  معراج  وصف  در  و  کند  می  انکار 
مرا  من  مسیحی  استادان  گوید:  می 
می  بهشت  در  و  کردند  بهشت  وارد 
دست  در  دستم  که  حالی  در  گشتم 
 
ً
آنها بود! در صورتی که قرآن صریحا
مسیحی را کافر می داند و می فرماید 
نظایر  و  شود  نمی  بهشت  داخل  کافر 

این اشتباهات که زیاد هم هست
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متولد چهارده فروردین 1314 شمسی )1354 قمری( در مشهد. پدرش عبدالوهاب، که از یزد به مشهد مهاجرت کرده بود، از معتمدین و محترمین 
بازار مشهد بود.

حکیمی در سال 1320 تحصیالتش را آغاز کرد. در سال 1326در حوزه علمیه خراسان وارد تحصیالت حوزوی شد و تا بیست سال از عمر خود را 
در حوزه گذراند. در این مدت به تحصیل دروس مقدمات و سطح، خارج، فلسفه، ادبیات عرب، نجوم، تقویم و... پرداخت. از استادان وی می توان 
محمد تقی ادیب نیشابوری، شیخ مجتبی قزوینی خراسانی، سید محمدهادی میالنی، احمد مدرس یزدی، اسماعیل نجومیان، حاج سید ابوالحسن 
حافظیان و حاجی خان مخیری را نام برد. او علوم غریبه، رمل و اوفاق را نزد ابوالحسن حافظیان و شیخ مجتبی قزوینی آموخت. حکیمی اجازه اجتهاد 
را از آقا بزرگ تهرانی در سال 1348 ش دریافت کرد. کتاب الحیاه وی در رابطه با اقتصاد اسالمی از شهرت و اعتبار خاصی در جهان اسالم برخوردار 
شده است .وی از مجددان مکتب معارفی خراسان مشهور به مکتب تفکیک است که معتقد به جدایی دین از فلسفه و عرفان است. دکتر علی شریعتی 

وی را به عنوان وصی خود جهت هرگونه دخل و تصرف در آثارش انتخاب کرده بود.. مقاله زیر بخشی از کتاب الحیاه وی می باشد.

19

روایت
هفتم

به
روایت

محمد رضا حکیمی

دکتر شریعتی به روایِت محمد رضا حکیمی
برگرفته از کتاب الحیاه

روایت هفتم
معرفی کوتاه محمد رضا حکیمی

در خاندان ایمان و آگاهی زاده شد. در فروغ مجاهدت و درگیری بینایی آموخت. 
در مکتب تفسیر و قرآن پرورش یافت. خون شهیدان اسالم را هم در تاریخ 
و هم در روزگار خویش مانند خون شهدای مسجد گوهرشاد تا شهدای 15 
خرداد لمس کرد. درس خواند. مسافرت کرد. با افکار و اندیشه ها آشنا شد. 
دید. درک کرد و دانست. کتاب جامعه و شهادت را بارها خواند. فصل جهاد 
و حماسه را از بر کرد. دشمنی با استعمار و استبداد در خونش جای گرفت. با 
د )ص(« پروانه  همة پیشوایان و مجاهدان زندگی کرد. در برابر »سیمای محمهّ
گشت، و تا خود را بسوزانَد بدان نزدیک شد. در چکاد واالییها، علی »ع« را دید. 
ار را دید، شهیدی  در وجود او محو گردید. ابوذر را دید، راه مبارزه آموخت. َعمهّ
ار، تو را  را که مالک حق و باطل است شناخت )»َسَتْقُتلََک الِفَئُه الباِغَیِه ای عمهّ
گروه تجاوزکار خواهد کشت« -حدیث نبوی(. از کنار پیکر مسموم مالک اشتر 
گذشت. در َمْرِج َعْذراء بر بدن ُحجربن َعدی نماز گزارد. ظهر عاشورا به سرزمین 
خون سجده کرد. وقتی به صحرای کربال نزدیک شد، حسین شهید شده بود. 
تابش آفتاب عاشورا بر خون حسین، روح او را دوباره آفرید. به هر سوی دوید 
تا حسین را بیابد، پیکر آغشته به خون امام را یافت. در کنار آن بدن ایستاد و 
بدان خیره گشت، دید هنوز سخنی را زیر لب زمزمه می کند: »َهْل ِمْن ناصٍر 
َیْنُصُرنی؟« پاسخ داد: »لبهّیک، من، من تو را یاری می کنم. ای شهید راه خدا، 
من تو را یاری می کنم و با تو پیمان می بندم که با یزید بیعت نکنم، و فریاد تو 
را به نسلها و زمانها برسانم تا هیچکدام، در هیچ زمان، با یزید روزگار خویش 
بیعت نکنند«. دشمنی با طاغوتها در این »ابوذر عاشورایی«، دشمنی ای خونی 
بود.دکتر شریعتی استعمار را می شناخت و از ِشِگْردهای استعمار بخوبی آگاه 
بود. از مبارزات سیاهان خبر داشت. از نحوْه عمل استعمار فرانسوی در الجزایر 
لع بود. هم از روح مبارزۀ این ملهّتها زمینه ها یافته بود، و هم نفوذ استعمار را  مطهّ
در کشور ما بویژه در پنجاه سال اخیر با همة وجود حس می کرد. می دید که 
چگونه دشمنان دین و عدالت و مردم و حق، برای فریفتن عوام، به دینداری و 
عدالت گستری تظاهر می کنند و توده ها را فریب می دهند. بحث »تشیهّع علوی و 
صفوی« ا برای همین به میان کشید. غرض او از این بحث، تاریخ نویسی نبود، 

ل کند که دستگاه حاکم، پیشوایی دینی  شرح حال زمان بود. نمی توانست تحمهّ
را از مملکت اسالمی ایران تبعید کند، و سپس مجلس روضه بگیرد و خود در 
مجلس حسین عزاداری کند. پس دو تشیهّع است: تشیهّع انقالبی، و تشیهّع نمایی 

برای اهدافی خاص؛ تشیهّعی که هدف است و تشیهّعی که وسیله
اختالفی که با برخی از روحانیان داشت نیز از همین جا بود. روحانیهّت را به سه 

بخش تقسیم می کرد:
1- گروهی که جز تأمین زندگی منظوری ندارند و از اهلیهّتهای الزم بی بهره اند 
و به جای خدمت به دین خیانت می کنند. این گروه را مانند هر مسلمان آگاه و 
دنمی پذیرفت. و طبق روایات و دستورات  هر روحانی بصیر و عالم و عامل و متعههّ
دین، اینگونه عالمان را در امر دین متهّهم می ساخت )»فاتَهِّهُموُه ِفی ِدینُِکم« ، 

امام صادق »ع«(.
ا فاقد آگاهی زمانی و شعور سیاسی  2- گروهی که فضل و دانش دینی دارند، امهّ
و تجربة اجتماعَیند. این گروه را هم برای تبلیِغ درست و نشر اسالم، در جهان 
ز و قادر نمی دید. و او عقاید خویش را در این مورد کتمان نمی کرد  امروز، مجههّ

و صریحاً می گفت.
را  این دسته  متهّقی.  ب فداکار  آگاه و طالهّ گروهی دیگر عالمان مجاهد   -3
می پرستید. خود می گفت: »دانشجویان، اغلب در چهارسالة دورۀ دانشجویی 
ب در همة عمر در سنگر  به مبارزات اجتماعی می پردازند، ولی روحانیهّون و طالهّ
ب، با فرهنِگ مبارزه بیشتر آشنا گردند، مبارزات  مبارزه اند. بنابراین، اگر طالهّ
اجتماعی و دینی به ثمر خواهد رسید، و اگر امیدی هست، به روحانیهّت است«.

و این سخن از او معروف است:
» من بعنوان کسی که رشتة کارش تاریخ و مسائل اجتماعی است، ادهّعا می کنم، 
در تمام این دو قرن گذشته، در زیر هیچ قرارداد استعماری، امضای یک آخوند 
نجف رفته نیست؛ در حالی که در زیر همة این قراردادهای استعماری، امضای 
آقای دکتر و آقای مهندس فرنگ رفته هست… این یک طرف قضیهّه، از 
طرف دیگر، پیشاپیش هر نهضت مترقهّی ضدهّ استعماری در این کشورها، همواره 
بدون استثنا، قیافة یک یا چند عالم راستین اسالمی، و بخصوص شیعی وجود 

کارگروه آزاد اندیشی جدال احسن
این نوشتار تقدیم می شود به روح شهید عبدالکریم هاشمی نژاد
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دارد.«
و این بزرگترین تقدیری است که تاکنون از 

روحانیهّت شده است…
یک بار شنیده بود که واعظ جاهلی در مشهد 
منبر می رفته است، و در یکی از منابر خود، به او 
بدگویی کرده و از جمله گفته است: »دکتر علی 
شریعتی مقلهّد خمینی است«. دکتر با شادی و 
شعف می گفت: »حماقت این باصطالح واعظ 
روحانی را ببین! او به جای مذمهّت من، بهترین 
توصیف را در حقهّ من کرده است. اگر من یک 
می شد  حاضر  کسی  می دادم،  تومان  میلیون 
برود، و در چنان اختناقی، در مأل عام بگوید 
علی شریعتی مقلهّد خمینی است… من غیر 
بعنوان مرجع  را می توان  ایشان چه کسی  از 

تقلید بپذیرم؟«.
ببینید، یک باصطالح واعظ، تقلید از مرجعی شجاع را که بر ضدهّ قدرتی قیام 
کرده بود )قدرتی که می خواست اسالم را از بین ببرد، و ایادی استعمار را روی 
کار آورد( تخطئه می کند، و در آنروزگار آب به آسیاب استبداد و استعمار و 
اسالم زدایی می ریزد، و دکتر شریعتی خوشحال می شود که با اعتباری که 
میان نسلهای جوان دارد در چنان مبارزاتی و با آن هدف )نه چیزهای دیگر، 
و رویدادهای بعدی…(، مقلهّد آن مرجع قائم محسوب کردد. حال اگر او با 
مان فاقد درک و موضع، مخالفت می کرد گناه کرده بود؟ آیا شما  چنان معمهّ
در هر مقامی هستید حتهّی روحانی با اینگونه مرتجعان موافقید؟ چگونه می 
و  دردمند،  دل  و  بیدار،  روح  آن  با  انقالبی،  ری  متفکهّ که  داشت،  توقهّع  توان 
صی از مسیر  وجدان آگاه، و شعور درونگر، و قلب آتش گرفته، و شناخت تخصهّ
لهای اجتماعی و تاریخی، دست آنگونه مرتجعان و بسته ذهنان و  انقالبها و تحوهّ
حماسه ستیزان را بِبوسد؟ کسی که این سخن اوست و این درد او و درک او .

اگر ما بینش مذهبی خویش را با منطق 
اسالم  و  نکنیم،  هماهنگ  امروزیمان 
آنچنان  را،  مثبت  و  د  متعههّ و  متحرهّک 
حمله های  با  نشناسیم،  است،  بوده  که 
پیگیر و نیرومند امواج، و حتهّی طوفانهای 
بنیان کن اجتماعی و اعتقادی و اخالقی 
و مکتب های فکری و فلسفی این عصر، 
ت دارد به نسل  که از همه طرف بشدهّ
جدید و روشنفکرهجوم می آوَرد، احتمال 
دیگر،  نسل  سه  دو  در  که  هست  این 
را  خویش  اعتقادات  اصول  از  بسیاری 
از دست بدهیم، و نسلهای آینده اصواًل 
اسیهّتی در این  کوچکترین گرایش و حسهّ

زمینه ها نداشته باشند، و دیگر برایشان اسالم حقیقی و خرافی فرقی نکند.
این دردمندی و دردآشنایی و آگاهی و شناخت را مقایسه کنید با آنهمه جهل 

و انحطاط، یا خودکنارگیری، یا مال اندوزی و دنیاداری دسته ای 
از باصطالح روحانیهّون. چگونه می توان از اینگونه انسانی آگاه 
د و اسالم  م شده ای، به نام اسالم محمهّ خواست که به هر معمهّ
ار و اسالم عاشورا و شهادت و اسالم  علی و اسالم ابوذر و عمهّ

زینب و رسالت، احترام بگزارد؟
او با نادانان دنیاطلب مخالف بود، نه با چهره های حقیقی دین 
عشق  آگاه  متدیهّن  روحانیهّت  به  شریعتی  د.دکتر  تعههّ و  فقه  و 
و  غرور  از  لبریز  مجاهد،  ب  طالهّ ذکر  هنگام  به  او  می ورزید. 
احساس می گشت، به هنگام یادآوری روحانیان زندانی، موی بر 
بدنش راست می شد و برق غرور و انتقام در چشمانش شعله 
می زد. از حوزۀ علمیهّة قم با احترام عمیق یاد می کرد و به اعتبار 
د و آگاهی، آنجا را چون کعبة آرمانها می دید. از عالمان و  تعههّ
فقهایی چون آیت اهلل منتظری، با شکوه وتجلیل بسیار سخن 
می گفت. و با شیفتگی، اینگونه مردان را از جمله سازندگان روح 
خویش و حماسة خویش می دانست و سرمشق نسلهای مجاهد 

و درگیر.
روزنامة »کیهان«، قسمتی از نوشته های دکتر را که از طریق دستبرد به دست 
مأموران افتاده بود و در اختیار »کیهان« قرار داده بودند نشر کرد. هیئت تحریریهّة 
ر اسالمی،  روزنامه یادشده در آن روزگار ندانستند که نمی توانند چهرۀ اصلی متفکهّ
دکتر علی شریعتی، را آلوده سازند. این اندازه می دانستند و از وضع خود خبر 
ا ندانستند  داشتند که وقتی به او نام »همکار ما« بدهند، باعث آلودگی می شود، امهّ

که دریا به پوز… نجس نمی شود.
دکتر شریعتی، با کمال هوشیاری، در مقالة »بازگشت به خویش«، مطالبی علیه 
استبداد موجود و نظام فاسد گنجانیده بود، و آنان سفیهانه نفهمیدند و آن مقاله  

در تیراژی وسیع نشر دادند.
دکتر شریعتی، انسانی بزرگ، مسلمانی مجاهد، شیعه ای خالص و مخلص و 
دارای سوز و شور معروف تشیهّع، علی شناس آگاه، و پرخاشگری بیدارکننده، و 
ری عمیق، و وجدانی بیدار بود، و فریادی که تا  مبارزی آشتی ناشناس، و متفکهّ

جاودان طنین افکن است.
پاس  و  هنوز می گردد  اَلَموت  َصبهّاح، در کوههای  روح حسن  که  همانگونه 
می دهد، روح دکتر شریعتی –این مبارز آگاه علوی- سالهای سال، از کران 
تا کران ایران و دیگر کشورهای اسالمی و هرجای جهان که جوانان مسلمان 
حضور داشته باشند، خود را می نماید، و در وجدان زمان و پیکر تاریْخ حاضر 

است.
روح دکتر شریعتی، در حسینیهّه ارشاد، در مسجدها، در مدرسه ها، در حوزۀ علمیهّة 
ب جوان، در مشهد، در مسجد گوهرشاد، در  قم و میان روحانیهّون مبارز و طالهّ
فضای کانون نشر حقایق اسالمی، در همة دانشکده ها و مدارس عالی، در هر 
جا که او بوده و سخنرانی کرده است، در خانه ها و کتابخانه ها، در دل و جان 
جوانان، همه جا و همه جا حاضر است و همیشه در میان نسلها و نسلها هست و 
با آنان است، به آنان الهام می بخشد، آرمان می دهد، حماسه می آموزد، و در آنان 
آگاهی و ایمان و جهاد می آفریند. و علی و فاطمه و حسین و زینب را می شناساند

بار شنیده بود که واعظ جاهلی  یک 
در  و  است،  می رفته  منبر  مشهد  در 
بدگویی  او  به  خود،  منابر  از  یکی 
»دکتر  است:  گفته  جمله  از  و  کرده 
است«.  خمینی  مقلّد  شریعتی  علی 
می گفت:  شعف  و  شادی  با  دکتر 
واعظ  باصطالح  این  »حماقت 
مذّمت  جای  به  او  ببین!  را  روحانی 
من  حّق  در  را  توصیف  بهترین  من، 
میلیون  یک  من  اگر  است.  کرده 
تومان می دادم، کسی حاضر می شد 
برود، و در چنان اختناقی، در مأل عام 
خمینی  مقلّد  شریعتی  علی  بگوید 
چه  ایشان  از  غیر  من  است… 
کسی را می توام بعنوان مرجع تقلید 

بپذیرم؟«

نگاه

 |  کتاب الحیاه  - آخرین جلد این کتاب در سال 94 چاپ شد 



ر

رهبر انقالب همراه با شهید بهشتی و شهید مطهری جزو روحانیون بودند که پیش از انقالب بیشترین ارتباط را با دکتر شریعتی داشتند و از نزدیک 
با شخصیت وی آشنا بودند.

مهم ترین و کلیدی ترین جمله ای که رهبر معظم انقالب در مورد شریعتی گفته است این جمالت می باشد:
»از شگفتی های زمان و شاید از شگفتی های شریعتی این است که هم طرفداران و هم مخالفانش نوعی هم دستی با هم کرده اند تا این انسان دردمند 
و پرشور را ناشناخته نگه دارند.« این سخنان آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقالب در واقع اعتراضی است به آنچه که از سوی دو طیف موافقان و 

مخالفان علی شریعتی نسبت به او روا داشته می شود و سعی می شود تا او را آن طور که می خواهند و نه آن چنان که بود معرفی کنند..
در مجموع رهبر انقالب بر خالف شهید مطهری نظر مثبتی نسبت به دکتر شریعتی داشتند. رهبر انقالب حتی در آخرین نظرات خود نسبت به دکتر 
شریعتی که در واقع حاشیه نگاری ایشان بر کتاب »جریان ها و سازمان های مذهبی سیاسی ایران« اثر رسول جعفریان است؛نطرات شهید مطهری 
در مورد دکتر شریعتی را مبالغه آمیز میدانند.متن زیر برگرفته از حاشیه نگاری ایشان بر کتاب »جریان ها و سازمان های مذهبی سیاسی ایران« اثر 

رسول جعفریان،مصاحبه با روزنامه جمهوری اسالمی و سخنراتی ایشان در سومین سالگرد رحلت دکتر شریعتی است.
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 | موافقان و مخالفان |
به نظر من شریعتي برخالف آنچه که همگان تصور مي کنند یک چهره همچنان 
مظلوم است و این به دلیل طرفداران و مخالفان اوست. یعني از شگفتي هاي زمان 
و شاید از شگفتي هاي شریعتي این است که هم طرفداران و هم مخالفانش نوعي 
ناشناخته نگهدارند و  انسان دردمند و پرشور را  این  تا  اند  با هم کرده  همدستي 

این ظلمي به اوست. 
مخالفان او به اشتباهات دکتر شریعتي تمسک مي کنند و این موجب مي شود که 
نقاط مثبتي که در او بود را نبینند بي گمان شریعتي اشتباهاتي داشت و من هرگز 
اما ادعا مي کنم که در کنار آنچه  ادعا نمي کنم که این اشتباهات کوچک بود 
که ما اشتباهات شریعتي مي توانیم نام گذاریم، چهره شریعتي از برجستگي ها و 
زیبایي ها هم برخوردار بود. پس ظلم است اگر به خاطر اشتباهات او برجستگي 
هاي او را نبینیم. من فراموش نمي کنم که در اوج مبارزات که مي توان گفت 
که مراحل پایاني قال و قیل هاي مربوط به شریعتي محسوب مي شد. امام در 
ضمن صحبتي بدون اینکه نام از کسي ببرند، اشاره اي کردند به وضع شریعتي و 
مخالفت هایي که در اطراف او هست، نوار این سخن همان وقت از نجف آمد و 
در فرونشاندن آتش اختالفات موثر بود. در آنجا امام بدون اینکه اسم شریعتي را 
بیاورند اینجور بیان کرده بودند: )چیزي نزدیک به این مضمون( بخاطر چهار تا 
اشتباه در کتابهایش بکوبیم این صحیح نیست ممکن بود او اشتباهاتي بعضا در 
مسایل اصولي و بنیاني تفکر اسالمي داشته باشد مثل توحید، یا نبوت و یا مسایل 
فقط  منفي  نقاط  با همین  را  ما شریعتي  نباید موجب مي شد که  این  اما  دیگر. 
بشناسیم. در او محسنات فراواني هم وجود داشت .اما ظلم طرفداران شریعتي به 
او کمتر از ظلم مخالفانش نبود بلکه حتي کوبنده تر و شدیدتر هم بود. طرفداران 
او بجاي اینکه نقاط مثبت شریعتي را مطرح کنند و آنها را تبین کنند. در مقابل 
مخالفان صف آرایي هایي کردند و در اظهاراتي که نسبت به شریعتي کردند سعي 
کردند او را یک موجود مطلق جلوه بدهند. سعي کردند حتي کوچکترین اشتباهاتي 
را از او نپذیرند. یعني سعي کردند هرگز اختالفي را که با روحانیون یا با متفکران 
بنیاني و فلسفي اسالم دارند در پوشش حمایت و دفاع از شریعتي بیان کنند. در 

حقیقت شریعتي را سنگري کردند براي کوبیدن روحانیت و یا کال متفکران اندیشه 
بنیاني و فلسفي اسالم. 

خود این منش و موضع گیري کافي است که عکس العمل ها را در مقابل شریعتي 
من  بنابراین  کند.  تر  حریص  مخالفت  در  را  او  مخالفان  و  کند  شدیدتر  و  تندتر 
شریعتي  درباره  او  از  دفاع  بعنوان  و  شریعتي  نام  به  که  کساني  بینم  مي  امروز 
حرف مي زنند، کمک مي کنند تا شریعتي را هرچه بیشتر منزوي کنند. متاسفانه 
او یا به عنوان پیگیري خط و  آثار  او یا به نام نشر  اندیشه هاي  به نام رساندن 
مشت  یک  که  ایم  نکرده  فراموش  گیرد.  مي  کشورصورت  در  ،فجایعي  او  راه 
قاتل و تروریست بنام "فرقان ها" خودشان را دنباله رو خط شریعتي مي دانستند 
مخالفان را مي شود با تبیین و توضیح روشن کرد. مي شود با بیان برجستگي هاي 
شریعتي،آنها را متقاعد کرد و اگر در میان مخالفان معاندي وجود دارد او را منزوي 
کرد. اما اینگونه موافقان را به هیچ وسیله اي نمي شود از جان شریعتي و از سر 
شریعتي دور کرد، بنابراین من معتقدم چهره شریعتي در میان این موافقان و این 
مخالفان چهره مظلومي است و اگر من بتوانم در این باره یک رفع ظلمي بکنم به 

مقتضاي دوستي و برادري دیریني که با او داشتم و حتما ابایي ندارد 
 | نقش دشمن در تفرقه انداختن بین موافقان و مخالفان شریعتی |

دشمن در آن وقت خوب فهمید که به کجا تکیه کند. نقش اختالف افکنی و در 
این نقش دشمن یک جانبه بازی نکرد بلکه دو جانبه بازی کرد. از دو طرف دو 
اشتباهات شریعتی  بهانه  به  را  انداخت. کسانی  به جان هم  را  دو جبهه  و  جناح 
برانگیخته کرد که حاضر شدند بگویند این حتی دین ندارد، سنی بودن  آنچنان 

پیش کش چون چیز خیلی کمی  بود، معتقد به اهلل و معتقد به نبوت هم نیست.
بفرمایید  بگویند  جوان ها  و  مردم  به  بیایند  که  می کردند  وادار  را  عده ای  متقابال 
تبلیغ اسالمی حوزه  این،  این، روحانیت یعنی  این، مسلمان ها یعنی  اسالم یعنی 
علمیه یعنی این که این اندیشه ها و این آرمان ها و این هدف ها و این سوز و این 
به طور فاجعه آمیزی هم گرفت و آن  بازی گرفت و  را بی دینی می داند. و  گداز 
کسانی که در این میانه می ایستادند و به دو طرف هشدار می دادند به یک طرف 
اغماض  قابل  لغزش های  و  خطاها  برای  کوچک  اشتباهات  برای  بابا  می گفتند 

وجیهه واقف مهربانی
ترم هشت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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نکنید  فراموش  را  بزرگ  ارزش های  و  اصالت ها 
گناه  قدر  به  را  به قول خود شریعتی مجازات  و 
من  می گفت  هم  خودش  او  بیشتر،  نه  و  بدهید 
اشتباهاتی دارم اما مجازاتی که بعضی از آقایان 
از  بزرگتر  صدبرابر  می گیرند  نظر  در  من  برای 
ده  نبوده  بزرگتر  برابر  اگر صد  است.  اشتباه من 
موضع  بگویند  طرف  این  به  و  بود  بزرگتر  برابر 
انفعالی پیدا نکنید.آن کسی که به  عکس العملی 
نام حوزه علمیه کتاب می نویسد سرتا پا فحش به 
دلیل فحاشی اش جزء حوزه علمیه نیست. حوزه  
علمیه  جای عالمانه تهمت و افتراء و فحش آمیز، 
این عده ای که این وسط را گرفته بودند اتفاقا از 
این ها می گفتند  به  دو طرف می خوردند عده ای 

مرتجع و این دلیل آن بود که نقش سازمان امنیت خیلی خوب گرفته بود. و در 
سوی دیگر انتقاد تبدیل شد به فحاشی و این اختالف به دو حرکت شدید متخاصم 
مبدل شد و بعد از آن همه کوشش و تالش که توانسته بود روحانیت و جوان را در 
کنار هم قرار بدهد این دو به تدریج با هم قهر می کردند و از هم روبر می گرداندند. 
خوشبختانه انقالب اسالمی، ایران اوجش، اشتغال بزرگش همه این ناصافی ها و 

قشرها و ناصافی ها و ناهنجاری ها را ذوب کرد و از بین برد.
  | شخصیت شریعتی |

البته من تصدیق مي کنم که بخشي از شخصیت شریعتي مبالغه آمیز و افسانه 
آمیز جلوه مي کند درمیان قشري از مردم، اما متقابال بخش هاي ناشناخته اي از 
شخصیت شریعتي هم وجود دارد. شریعتي را ممکن است به عنوان یک فیلسوف، 
یک متفکر بزرگ، یک بنیانگذار جریان اندیشه مترقي اسالم، معرفي کنند. این 
ها اما ، افسانه آمیز و مبالغه آمیز است و چنین تغییراتي در خصوص مرحوم دکتر 
شریعتي صدق نمي کند. اما متقابال شریعتي یک چهره پرسوز پیگیر براي حاکمیت 
اسالم بود، از جمله منادیاني بود که از طرح اسالم به صورت یک ذهنیت و غفلت 
و  برد  مي  رنج  اجتماع  نظام  قاعده  و  ایدئولوژي  یک  به صورت  اسالم  طرح  از 
کوشش مي کرد تا اسالم را به عنوان یک تفکر زندگي ساز و یک نظام اجتماعي و 
یک ایدئولوژي راهگشاي زندگي مطرح کند. این بعد از شخصیت شریعتي آنچنان 
که باید و شاید شناخته نشده است. و روي این بخش وجود او تکیه نمي شود. مي 
بینید که اگر از یک بعد از سوي قشري از مردم شریعتي چهره اش مبالغه آمیز 
جلوه مي کند، باز بخش دیگري از شخصیت او و گوشه دیگري از چهره او حتي 

ناشناخته و تاریک باقي مانده است
با زبان  او آغازگر طرح اسالم  نباید کرد.  این شک  بود. در  شریعتي یک آغازگر 
فرهنگ جدید نسل بود. قبل از او بسیاري بودند که اندیشه مترقي اسالم را آنچنان 
که او فهمیده بود فهمیده بودند. بودند کساني اما هیچکدام این موفقیت را پیدا 
نکردند که آنچه را فهمیده بودند در قالب واژه ها و تغییراتي که براي نسل امروز 
ما و یا بهتر بگویم نسل آن روز شریعتي، نسلي که مخاطبین شریعتي را تشکیل 
مي داد گیرایي داشته باشد مطرح کنند. موفق نشده بودند به زبان آنها این حقایق 

را بیان کنند. جوري که براي آنها قابل فهم باشد این مسایل را بگویند.
شریعتی و روحانیت

فضالي  و  از طالب  مجمعي  یک  در  مشهد،  در   1349 سال  در 
این درس تفسیر یک روز  مشهد، من درس تفسیر مي گفتم در 
راجع به روحانیت صحبت کردم و نظراتي را که درمورد بازسازي 
و  فرض  صورت  به  داشت  وجود  روحانیت  جامعه  یعني  روحانیت 

احتمال مطرح کردم، گفتم چهارنظر وجود دارد. 
نمي  روحانیتي  اصال  اینکه  یعني  کلي،  به  روحانیت  حذف  یک: 

خواهیم. 
و  نظام  همین  با  هست  که  شکلي  همین  به  روحانیت  قبول  دو: 

سازمان کنوني قبولش کنیم و هیچ اصالحي را در آن ندانیم. 
سه: تبدیل به کلي، یعني اینها و روحانیت کنوني را برداریم یک 
و  الزم  شرایط  با  روحانیت،  این  بجاي  و  بیاوریم  جدید  روحانیت 

مقرري که برایش مي پسندیم روحانیت جدید بنیانگذاري کنیم. 
و چهار: اصال همان چیزي که هست، 

بحث کردم روي مساله وصحبت کردم. البته طبیعي است که من آن سه نظر اول 
را رد مي کردم و با ارایه دلیل و به نظر چهارم معتقد بودم. 

همان اوقاتي بود که تازه زمزمه هایي علیه دکتر شریعتي بلند شده بود و گفته مي 
شد که دکتر شریعتي راجع به افکار شریعت کم عقیده است یا بي عقیده است یا 
نسبت به روحانیت عالقه اي ندارد و از این قبیل تعبیرات. جلسه اي داشتیم همان 
روزها با دکتر شریعتي من براي او نقل کردم که من در جلسه درسمان این مطلب 
را بیان مي کردم، با عالقه فراواني گوش مي داد. من برایش گفتم. گفتم بله، یکي 

اینکه نفي روحانیت بکلي، که گفت این غلط است 
نکنیم  وارد  او  در  تغییري  هیچ  که  کلي،  به  موجود  روحانیت  همین  اثبات  دوم 

.گفت:این هم که غلط است. 
سوم اینکه تبدیل کنیم روحانیت را باز به کلي، یعني این روحانیت را کال برداریم 
یک روحانیت دیگر جاي او بگذاریم، با شرایط الزم. تا این قسمت سوم را گفتم 
شریعتي ناگهان گفت: اوه، اوه، این از همه بدتر است توجه مي کنید! گفت این از 
همه بدتر است. از همه خطرناکتر است، این از همه استعماري تر است و رسیدیم 
به نظر چهارم که آن اصالح روحانیت موجود بود گفت بله این نظر خوبي است. 

شریعتي برخالف آنچه گفته مي شود درباره او و هنوز هم عده اي خیال مي کنند، 
، او  نه فقط ضدروحاني نبود بلکه عمیقا مومن و معتقد به رسالت روحانیت بود 
نهاد اصیل و عمیق و غیرقابل  مي گفت که روحانیت یک ضرورت است، یک 
خدشه است، و اگر کسي با روحانیت مخالفت بکند یقینا از یک آبشخور استعماري 
تغذیه مي شود، این ها اعتقادات او بود در این هیچ شک نکنید این از چیزهایي 
بود  این  او تصورش  روحانیت  اما درمورد  بود  معارف قطعي شریعتي  بود که جز 

که روحانیون به رسالتي که روحانیت بر دوش دارد بطور کامل عمل نمي کنند 
 در اینجا هم یک خاطره اي نقل مي کنم براي شما در سال 47 یعني سال آخر 
عمر جالل آل احمد، مرحوم آل احمد آمد مشهد، یک جلسه مشترکي داشتیم، 
من بودم، آل احمد بود، مرحوم شریعتي بود و عده اي هم از دوستان مشهدي ما 
بودند. بحث درباره روحانیون شد، به مناسبت حضور من در جلسه شاید هر کسي 
یک چیزي مي گفت شریعتي یک مقداري انتقاد کرد مرحوم آل احمد به شریعتي 
گفت شما چرا )البته با تعبیر حوزه علمیه مي گفتند نه روحانیت( از حوزه علمیه 
اینقدر انتقاد مي کني بیا از روشنفکران خودمان انتقاد کن و مرحوم آل احمد یک 

مي  گفته  آنچه  برخالف  شریعتي 
اي  عده  هم  هنوز  و  او  درباره  شود 
ضدروحاني  فقط  نه  کنند،  مي  خیال 
به  معتقد  و  مومن  عمیقا  بلکه  نبود 
گفت  مي  او   ، بود  روحانیت  رسالت 
است،  ضرورت  یک  روحانیت  که 
غیرقابل  و  عمیق  و  اصیل  نهاد  یک 
خدشه است، و اگر کسي با روحانیت 
آبشخور  یک  از  یقینا  بکند  مخالفت 
ها  این  شود،  مي  تغذیه  استعماري 
شک  هیچ  این  در  بود  او  اعتقادات 
جز  که  بود  چیزهایي  از  این  نکنید 
معارف قطعي شریعتي بود اما درمورد 
که  بود  این  تصورش  او  روحانیت 
روحانیون به رسالتي که روحانیت بر 
دوش دارد بطور کامل عمل نمي کنند

نگاه



دو سه جمله درباره انتقاد و تعرض 
به روشنفکران گفت، مرحوم دکتر 
شریعتي پاسخي داد که از آن پاسخ 
هم مي شود درست نقطه نظر او 
را نسبت به روحانیت و روحانیون 

فهمید .
او گفت علت اینکه من از روحانیت 
علمیه  حوزه  از  کنم،  مي  انتقاد 
انتقاد مي کنم این است که ما از 
حوزه علمیه انتظار و توقع داریم 
از روشنفکر جماعت، هیچ توقعي 
در  والدتش  که  نهادي  نداریم، 
آغوش فرهنگ غربي بوده این 
چیزي نیست که ما در او انتظار داشته باشیم. اما روحانیت یک نهاد اصیلي هست 
و ما از روحانیت زیاد انتظار داریم و چون آن انتظارات عمل نمي شود به همین 
دلیل است که انتقاد مي کنم. او معتقد بود که روحانیون به آن رسالت بطور کامل 
عمل نمي کنند. براین اعتقاد بود تا سال حدود 51  و نزدیک 52  از آن سال در 
اثر تماس هایي که دکتر با چهره هایي از روحانیت به خصوص روحانیون جوان 
گرفت، کال عقیده اش عوض شد. یعني ایشان در سال 54 و 55 معتقد بود که 
اکثریت روحانیت به آن رسالت عمل مي کنند و لذا در این اواخر عمر دکتر شریعتي 
نه فقط معتقد به روحانیت، بلکه معتقد به روحانیون نیز بود و معتقد بود که اکثریت 
روحانیت در خط عمل به همان رسالتي هستند که بر دوش روحانیت واقعا هست. 
البته با روحانیوني که مي فهمید که در آن خط نیستند با آنها خوب نبود و شخصا 

به امام خمیني بسیار عالقمند و ارادتمند بود.
| شریعتی و چپی ها |

 درمورد چپي ها باید بگویم صریحا و قاطعا شریعتي جزو شدیدترین و قاطع ترین 
ایدئولوژي  تغییر  بود. آن روزي که مجاهدین  مارکسیسم  عناصر ضدچپ و ضد 
دادند و کتاب مواضع ایدئولوژیک تازه شان چاپ شد و در اختیار این و آن قرار 
گرفت، که هم من دیده بودم و هم مرحوم دکتر جلسه اي داشتیم در مشهد یک 
نفري از مواضع جدید مجاهدین که مارکسیستي بود دفاع مي کرد. شریعتي آن 
بوده که  آور  براي من حتي تعجب  را چنان کوبید در آن جلسه اي که  شخص 
شریعتي اینقدر ضد چپ است و شما آثارش را بخوانید ،مقابله و مخالفت او را با 
مي  در  روشني  به  را  مارکسیستي  تعلیمات  اصول  و  مارکسیستي  و  اندیشه چپ 
یابید. بنابراین هرکس و هرچپ گرایي )اگرچه زیر نام اسالم( اگر امروز شریعتي 
را از خودش بداند یقینا گزافه اي بیش نگفته است. همچنین مجاهدي که امروز 
شریعتي را از خودش بداند یقینا گزافه اي بیش نگفته است. همین مجاهدین که 
امروز طرفداري از دکتر شریعتي مي کنند. اینها در سال 51 و 52 جزو سخت ترین 
مخالفین شریعتي بودند. خوب امروز چطور مي توانند شریعتي را قطب خودشان 
بدانند. . اما خوب باید دید چقدر این حرف قابل قبول است. نه مارکسیست ها و 
نه گروه دیگر هیچ کدام با شریعتي حتي هم خوني فکري و رابطه خویشاوندي 

فکري هم نداشتند
 | شریعتی و مطهری  |

یک  روز  آن  در  روشنفکر  و  تحصیل کرده  طبقات  دید  در  اسالم  خارجی  نمای   
از  بعد  و چند سال  در سال 42و 43  که  است  درست  بود.  نمای ضدروشن بینی 
مقاومت عظیمی که مردم به پشت گرمی و اتکاء حوزه علمیه کردند نظرها نسبت 
به اسالم تا حدود زیادی واقع بینانه شد، اما این معنایش این بود که اسالم مبارز 
است، اسالم مقاومت است، اسالم ضدظلم است معنایش این نبود که اسالم ما 
را به پرواز بی نهایتی، بسوی کشف گشودن اندیشه های ناگشوده فکری و مقدس 
و انسانی و شریف سوق می دهد این کار شریعتی توانست نسل جوان را یک جا 
و دربست به طرف مذهب و ایمان مذهبی بکشاند این کار را او به طبیعت خود 
می کرد تصنعی در این کار نداشت بعد از بلوغ شریعتی در عرصه روشنفکری و بر 
منبر روشنفکری اسالمی بسیار بودند کسانی که معلمان شریعتی بودند اما کشف 
بارها می گفت که من مرید  نشده بودند، ولی کشف شدند، شریعتی به خود من 
مطهری هستم، مطهری را استاد خودش می دانست و ستایشی که او از مطهری 
می کرد، ستایش یک آشنا به شخصیت عظیم و پیچیده و پرقوای مطهری بود، اما 
مطهری در سایه و یا در پرتو حسن ظن و اقبالی که جوان روشن بین روشنفکر و 
نسل تحصیل کرده به اسالم پیدا کرده بود شناخته شد قبأل مطهری را همکارها 
و همدرس ها و شاگردهایش فقط می شناختند، طلوع مطهری در آفاقی شد که آن 
آفاق را از لحاظ جو کلی کوشش های شریعتی به وجود آورده بود و یا در آن سهم 
بسیار بزرگی داشت. البته ارج و ارزش فیلسوف متفکر پرمغزی مثل مطهری در 
جای خود روشن و واضح است  به معناي درست کلمه شریعتي یک مرحله بود 
،مرحله بعدي این است که بیاییم آن مسایلي را که شریعتي با استفاده از آشنایي 
هاي خودش با فرهنگ اسالم فهمیده بود و ارایه داده بود با اصول اساسي فلسفي 

مکتب اسالم بیامیزیم و منطبق کنیم. 
آنچه که به دست خواهد آمد به نظر من مرحله جدیدي است که مي تواند براي 

نسل ما مفید باشد، به تعبیر بهتر بیاییم شریعتي را با مطهري بیامیزیم.
شریعتي را در کنار مطهري مطالعه کنیم. ترکیبي از زیبایي هاي شریعتي با بتون 
آرمه اندیشه اسالمي مطهري به وجود بیاوریم آن بنظر من همان مرحله نویني 
است که نسل ما به آن نیاز دارد.نظرات مرحوم شهید مطهری درباره شریعتی  چه 
در آغاز آشنائیشان که تا دو سه سال از وی به نحو شگفت آوری ستایش می کرد 

و چه در سالهای بعد که از او به نحو شگفت آوری مذمت می فرمود  غالبا مبالغه 
آمیز بود. در همین مطالبی که ایشان به امام مرقوم داشته، نشانه های بزرگنمایی 
آشکار است. برخی دیگر از دوستان ما از جمله مرحوم شهید بهشتی نیز همین نظر 

را در باره اظهارات شهید مطهری داشتند
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.نظرات مرحوم شهید مطهری 
درباره شریعتی  چه در آغاز 

آشنائیشان که تا دو سه سال از 
وی به نحو شگفت آوری ستایش 
می کرد و چه در سالهای بعد که 
از او به نحو شگفت آوری مذمت 
می فرمود  غالبا مبالغه آمیز بود. 

در همین مطالبی که ایشان به 
امام مرقوم داشته، نشانه های 

بزرگنمایی آشکار است. برخی دیگر 
از دوستان ما از جمله مرحوم شهید 

بهشتی نیز همین نظر را در باره 
اظهارات شهید مطهری داشتند
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سید موسی صدر، در روز 14 خرداد سال 1307، در محله چهارمردان شهر قم به دنیا آمد. پدر او سید صدرالدین صدر، جانشین شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه 
علمیه قم و از مراجع بزرگ زمان خود بود در خرداد سال 1322 رسمًا به حوزه علمیه قم وارد شد. استادان فقه و اصول او در قم سید محمد باقر سلطانی طباطبایی، 
حسینعلی منتظری، سید جالل الدین طاهری، سید حسین طباطبایی بروجردی، شیخ عبدالجواد جبل عاملی، محمد حجت کوه کمری، سید احمد خوانساری و 
سید محمد محقق داماد بودند و فلسفه را نزد عالمه سید محمدحسین طباطبایی و سید رضا صدر فرا گرفت. در کنار تحصیالت حوزوی در قم، دروس دبیرستان 
خود را به اتمام رساند، و در سال 1329 به عنوان اولین روحانی دانشجو و دانشگاهی )البته به همراه دوستش یعنی عبدالجلیل جلیلی کرمانشاهی(، در لیسانس 
رشتٔه »اقتصاد در حقوق« )معادل رشتٔه حقوق اقتصادی کنونی( به عنوان نخستین طلبه وارد دانشگاه تهران شد و در سال 1332 فارغ التحصیل شد. در اواخر 
سال 1338، سرزمین مادری خود ایران را به سوی لبنان ترک کرد. اصالح امور فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه شیعیان لبنان از یکسو، و استفاده 
از ظرفیتهای منحصربه فرد لبنان جهت نمایاندن چهره واقعی شیعیان به جهانیان از سوی دیگر، اهداف اصلی این سفر را تشکیل می داد. صدر در 3 شهریور سال 
1357 و در آخرین مرحله از سفر دوره ای خود به کشورهای عربی، بنا بر دعوت رسمی معمر قذافی وارد لیبی شد و در روز 9 شهریور ربوده شد. دستگاه های قضایی 
دولتهای لبنان و ایتالیا، و همچنین تحقیقات انجام شده از سوی واتیکان، ادعای رژیم لیبی مبنی بر خروج صدر از آن کشور و ورود او به رم را رسمًا تکذیب کردند. 

مجموعه اطالعات آشکار و پنهانی که طی دو دهه پیش بدست آمده، تمامًا گواه آنند که موسی صدر هرگز خاک لیبی را ترک نگفته است

دکتر شریعتی به روایِت امام موسی صدر
برگرفته از کتاب خاطرات سیاسی ،اجتماعی صادق طباطبایی جلد یک -چاپ موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(

روایت نهم
معرفی کوتاه  امام موسی صدر

|  گزیده ای از سخنان امام صدر در چهلم شریعتی |
در مقابِل این  وضِع نامساعد کنونی، مردم  به  چهار دسته  تقسیم  می شوند: دسته ای  
می سازند  آن   با  می شوند،  ذوب   آن   در  می شوند،  تسلیم   موجود  واقعیت   مقابل   در 
و وضع  موجود را می ستایند و می کوشند برای  وضع  موجود فلسفه  بسازند و آن  را 
صحیح  بشمارند. در نتیجه ، با آن  همکاری  می کنند و فاسد می شوند. این ها مردم  
ضعیفی  هستند که  ما از آن ها نیستیم  و آن ها را از خود نمی دانیم . دسته  دیگر که  از 
این ها قوی ترند، این  وضع  را نمی پذیرند ولیکن  از این  وضع  فرار و هجرت  می کنند، به  
جامعه های  دیگر پناه  می برند، به  اروپا و آمریکا و جاهای  دیگر می روند. پس  پناهگاه  
دیگری  برای  خود می یابند تا در آنجا زندگی  کنند. این  دسته  از دسته  اول  قوی ترند، 
ولی  باز ما آن ها را نمی پذیریم  و خود را از آن ها نمی دانیم . دسته  سوم  که  از دسته  
اول  و دوم  قوی ترند، تسلیم  نمی شوند و فرار هم  نمی کنند. سعی  می کنند جامعه  خود 
را تغییر دهند و اوضاع  را به  وضع  مساعدی  که  خود می خواهند، تبدیل  کنند؛شما و 
ما از مردم  دسته  اول  و دوم  نیستیم ، بلکه  برای  تغییِر جامعه  خود تالش  می کنیم . 
نه   ما  ولی   نمی کند،  راضی   را  ما  می گذرد  جهان   در  و  ما  منطقه   و  جامعه   در  آنچه  
تسلیم  می شویم  و نه  فرار می کنیم ، بلکه  می کوشیم  این  وضع  را تغییر دهیم . کسانی  
که  می خواهند محیط  خود را تغییر دهند، به  دو دسته  تقسیم  می شوند: دسته  اول  
کسانی  هستند که  اسلحه  دیگران  را به  عاریت  می گیرند. بعضی  از احزابی  که  ما با 
آن ها ارتباطی  نداریم  و به  آن ها عقیده  نداریم ، کسانی  هستند که  از دسته  اول  و دوم  
نیستند و از آن ها بهترند، ولی  سعی  کردند اسلحه  دیگران  را در راه  تغییر جامعه  خود 
به  کار گیرند. این  مردم  مصداق  قول  موال امیرالمؤمنین اند که  می فرماید: کسی  که  
به  دنبال  حق  می گردد و اشتباه  می کند، نمی توان  او را با کسی  که  به  دنبال  باطل  
می گردد و به  آن  می رسد، مقایسه  کرد. درست  است  که  ما با این  دسته  از مردم  که  
می خواهند جامعه  خود را با اسلحه  عاریتی  تغییر دهند، نیستیم،   ولی  به  آن ها احترام  
می گذاریم  و آن ها را از دسته های  دیگر بهتر می شماریم . ما هرچند از این  مردمی  که  
برای  تغییر جامعه  خود قیام  کردند و از ایدئولوژی  دیگران  برای  تغییر استفاده  می کنند 
با احترام  یاد می کنیم،   ولی  خود را از این  دسته  نمی دانیم ، زیرا معتقدیم  اسلحه ای  
که  برای  تغییر جامعه  به  کار می رود، باید با زمین  و آسمان  ما تناسب  داشته  باشد. 

ما نمی توانیم  از ایدئولوژی  و افکار عظیمی  که  برای  ما در زیر این  آسمان  و روی  این  
خاک  به  وجود آمده  و از ایمان  به  خدا که  برای  ما بلندپروازی  و هدف های  بی نهایت  

ایجاد می کند، چشم  بپوشیم . بنابراین ، از این  دسته  نیستیم  
چون  خوب  به  افق  می نگریم  می بینیم  که  مردی  به  نام  دکتر علی  شریعتی  ظاهر شده  
است  که  می تواند به خوبی  انقالب  اصیل ، افکار اصیل  و ایدئولوژی  اصیِل منطقه  ما 
را توضیح  دهد. بنابراین ، او برای  ما ثروتی  است  که  با هیچ  قیمتی تعویض  نمی شود . 
از افکار بزرگ  و اصیل  او استفاده  می کنیم  و به  او احترام  می گذاریم . افکار او توانسته  
تجربه  عظیم  تاریخی  ما را که  تاریکی ها را به  نور و کفر ها را به  ایمان  و پراکندگی ها 
را به  هماهنگی  تبدیل  کرده  است،   نشانمان  دهد. کلمات  دکتر علی  شریعتی  با تمام  
وضوح  ثروت  عظیمی  در مقابل  ما می گذارد. ما به  او احترام  می گذاریم ، همچنان که  
اگر به  سازمان  فتح  احترام  می گذاریم ، تنها برای  این  است  که  انقالبی  برضد  باطل  
است  و هدفش  آزاد کردن  زمین های  اشغال شده . از این  روست  که  فتح  را انقالب  
اصیل  می دانیم . انقالبی  می دانیم  که  در روی  زمیِن ما و در زیر آسماِن ما و با افکار و 
قلب هاِی ما و آرزوهاِی ما تناسب  و هماهنگی  دارد. به  این  علت  است  که  ما به  فتح  
احترام  می گذاریم  و آن  را تأیید می کنیم . ما به  فتح  و دکتر شریعتی  احترام  می گذاریم ، 
زیرا آن ها تغییردهندگانی  هستند که  به  ایدئولوژِی اصیِل خود تکیه  کرده اند. آن ها را، 
بنا بر اصطالح  قرآن ، کسانی  می دانیم  که  بر صراط  مستقیم  حرکت  می کنند، نه  آنان  
ِسلِک »ضاّلین « اند. احترام   آنان  که  در  نه   و  بر آن ها حاکم  است   که  »المغضوب « 

دکتر شریعتی  برای  اصالت  فکرِی اوست . 
او و کسانی  که  این  راه  را می روند، می توانند نیروهای  عظیمی  را برانگیزانند که  در 
حال  حاضر در جهان  راکد مانده  است . بسا نیروهایی  که  در مساجد و معابر و دکان ها 
و در کوچه پس کوچه های  زندگی  راکد و مهمل  مانده اند، بتوانند این  افکار را از حالِت 
فکرِی صرف  به  در آورند و از آن ها نیروی  عظیمی  بسازند و بسا در آن  تقسیم بندی  
که  کردیم ، بتوانیم  همه  این  نیرو ها را از دسته  چهارم  بشماریم  که  تسلیم  نمی شوند، 
برای   بلکه   ندارند،  خود  سیاسِی  ورشکستگِی  و  ضعف   به   اعتراف   و  نمی کنند  فرار 
تغییر، با روِش اصیل ، تالش  می کنند. بنابراین ، ما می توانیم  خود را جزو این  دسته  
بشماریم . ما که  در این  جلسه  دور هم  جمع  شده ایم ، کسانی  هستیم  که  در سلِک این  

کارگروه آزاد اندیشی جدال احسن
این نوشتار تقدیم می شود به روح شهید مصطفی چمران
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دسته  حساب  می شوند. کسانی  که  برای  تغییر، با هدف های  
اصیل ، به  روش های  اصیل ، تالش  می کنند، در فلسطین ، 
اریتره  و لبنان ، همه  این  انقالب هایی  که  در سرتاسر جهان  
هستند، به  احترام  دکتر شریعتی  دور هم  جمع  شده ایم . ما 
دسته ای  هستیم  که  می توانیم  خود را جهاِن چهارم  بخوانیم . 
ما جزو جهان  سوم  هستیم  و زیِر باِر دو قدرِت شرق  و غرِب 
عالم  نمی رویم . ولی  جهان  سومی ها دو دسته اند: کسانی  که  
به  ورشکستگِی سیاسِی خود اعتراف  کردند و از چپ  و راسِت 
جهان  ایدئولوژی  قرض  می کنند؛ گروه  دیگر کسانی  هستند 
تکیه   آسمان  خود  و  زمین   اصالت   به   و  اصالت  خود  به   که  
می کنند. این  دسته  را ما جهان  چهارم  می نامیم  و معتقدیم  
که  این ها باید دور هم  جمع  شوند تا در کنار هم  قدرت  پیدا 
کنند و با وحدتشان  خود را از ضعف  و پراکندگی  جدا کنند 

و قدرت  یابند. بنابراین ، همچنان که  در زمان  حیات  دکتر شریعتی  از او استفاده های  
فراوان  کردیم ، در مرگ  او نیز نیروهای  اصیل  و مؤمن  دور هم  جمع  شدند؛ نیروهایی  
به   که   نامتناهی  هم ،  از خدای   و  پیدا می کنند  قدرت   دور هم  جمع  شوند،  اگر  که  
واسطه  ایمان  به  قلب  و عقل  ما راه  می یابد، حتمًا می توانیم  کسب  قدرت  کنیم . چون  
این   خوب  بررسی  می کنیم  و وضع  عمومی  خود را مشاهده  می کنیم ، می بینیم  که  
نیروهای  اصیل ، این  پاکاِن مبارز، این  مؤمنین  به  خدا حتمًا باید دور هم  جمع  شوند 
با آن ها مقابله  خواهد شد. اگر دور هم  جمع   وِااّل با شدت  و قساوت  از همه  طرف  

نشویم  و از خود دفاع  نکنیم ، جنگ  را به  داخل  خانه های  ما هم  خواهند کشید. 
تا چه  حد می توانیم  در مقابل  مشکالتی   تا کجا می تواند پیش  رود؟   . مشکالت  ما 
که  در برابر ما تأسیس  و اختراع  می شود، صبر کنیم ؟ آیا بعضی  از اختراعاتی  که  در 
جهان  وجود داشته  کافی  نبوده  است ؟ آیا هنوز آن  مشکالت  را باید به  لبنان  منتقل  
کنند و ما را به  دردسر و پریشانی  بیندازند؟ آیا بعضی  از برادران  عرب  ما، که  در جنگ  
اختالفات   آتش   کنند  سعی   می خواهند  اکنون   نداشتند،  دیگری   اثر  زدن   ضرر  جز 
خودشان  را به  جاِن جنوب  ما و کشور ما بیفکنند؟ آیا برای  آن ها کافی  نیست  که  هر 
روز می شنویم  گوشه ای  امامی  و سازمانی  به  وجود آمده  است . هر روز به  یک  جمعیت  
شیعیان   برای   می خواهند  که   می شود  شنیده   روز  هر  می شود.  داده   وعده   خیریه  
خدمتگزاری  کنند و خیر شیعیان  را می خواهند. آیا این  دولت  شرقی  که  این  ادعا ها 
چرا  می خواستند  را  شیعه   خیر  اگر  می خواهد؟  را  شیعیان   خیر  حقیقتًا  می کند،  را 
دکتر شریعتی  را کشتند؟ اگر خیر شیعیان  و خدمت  علمای  دین  را می خواستند چرا 
طالقانی  را زندانی  کردند؟ چرا علما و متفکران  بزرگ  مسلمان  را در ایران  و به  دست  
ساواک  زندانی  می کنند؟ اطالعات  ایران  است  که  صفوف  شیعه  را پاره پاره  می کند و 
مردم  را به  زندان  می اندازد و وجود ما را به  خطر انداخته  است . آن ها می خواهند برای  
ما خطی  انتخاب  کنند که  ما آن  را نمی پذیریم . ما به  هیچ  وجه  قبول  نمی کنیم  که  
یک  دست  خارجی  وحدِت مذهبِی ما و وطن  ما را پراکنده  و متشتت  کند. به  هیچ  وجه  
این  روش  را نخواهیم  پذیرفت . درست  است  که  ما در جنگ  ضعیف  شدیم  و مشکالت  
تمکنمان   از حد  ما  گرفتاری های   و  پریشانی ها  و  داخلی   و مشکالت   داریم   فراوان  
خارج  است،   ولی  هنوز آن قدر خون  در بدن  ما جریان  دارد و همتی  در ما هست  که  
بتوانیم  به  این  تصمیم های  خطرناک  نه  بگوییم . بزرگان  و رهبران  ما، یکه  و تنها، در 

مقابل  تاریخ  می ایستادند و نه  می گفتند. 

ما مشاهده  می کنیم  هر روز می کوشند از اینجا و آنجا آخوند 
بتراشند، عمامه  بسازند و سازمان های  سری  و علنی  به  وجود 
بیاورند. هر روز می شنویم  که  می خواهند عالقه مندی خود را 
به  شیعه  نشان  دهند. اما به  هیچ  وجه  به  شیعه  عالقه  ندارند. 
آن ها می خواهند شیعه  را از راه  حقیقی  خود، که  راه  مبارزه  و راه  
علی  و حسین  است ، باز دارند. آن ها می خواهند ما را از راه  رد 
کردن  فساد و نه  گفتن  به  استثمار و استعمار و استحمار بنا بر 
قول  مرحوم  دکتر شریعتی  باز دارند. ما به  هیچ  وجه  لبنان  عظیم  
خود را، که  کشور آزادی  و بیداری  و تالش  است ، کشوری  که  
راه   در  را  فکری   مبارزه   که   کشوری   است ،  همزیستی   نمونه  
افضل  اختیار کرده  است ، کشوری  که  با هجرت  خود تمدن  
دنیا را پایه ریزی  می کند، کشوری  که  سرچشمه  مقدس ترین  

انقالب ها یعنی  انقالب  فلسطین  بوده  است ، به  آنان  نخواهیم  داد. 
ما به  هیچ  وجه  اجازه  نخواهیم  داد که  مردان  کوچکی  که  جز پول  فضیلتی  و چیزی  
در اختیار ندارند وارد خانه های  ما شوند و صفوف  مذهبِی ما را پراکنده  کنند و در هر 
گوشه ای  رهبری  و محوری  بسازند. ما به  هیچ  وجه  این  روش  را نمی پذیریم  و با آن  
مبارزه  خواهیم  کرد. آن ها کسانی  هستند که  سعی  می کردند علی  و حسین  را بکشند 
و آن ها را از حقوق  خود محروم  کنند. آن ها نمی خواهند ما در این  راه  گام  زنیم  و به  
این  دلیل  سعی  کردند مردم  را گمراه  کنند. اگر ما هیچ  امتیازی  جز ادراک  و تشخیص  
اوضاع  روزانه  خود، که  به  نام  اجتهاد در تاریخ  معروف  است ، نداشتیم ، کافی  بود تا 
توطئه  و ِسحر آن ها در ما اثر نکند. بنابراین ، مزدوران  خارجی ، حتی  اگر عمامه  بر 
سر داشته  باشند و حتی  اگر امام  نامیده  شوند، باید به  جهنم  بروند؛ به  جهنم  فساد و 
به  جهنم  پول  و به  جهنم  دشمنان  علی  و حسین . اگر آنان  به  شیعه  عالقه مند بودند، 
روحانیان  بزرگ  و شخصیت های  مبارز را در زندان  نمی کشتند، صد ها هزار زندانی  در 

زندان  نداشتند. ما به  هیچ  وجه  نمی توانیم  این  روش  را بپذیریم . 
و  نمونه   مبارِز  شریعتی   دکتر  زیرا  می گذاریم ،  احترام   شریعتی   دکتر  به   اینجا  در  ما 
نماینده  مبارزه  اصیل  و عظیم  است  و به  همین  علت  نیز تسلی  می یابیم،   زیرا فکر 
دکتر شریعتی  در بین  ما درخشان  است  و فکر دکتر شریعتی  افکاِر مبارِز جهان  را در 
هر جا که  باشند به  دور یکدیگر جمع  کرده  است . بنابراین ، دکتر شریعتی  در مرِگ خود 
به  ما موهبت  دیگری  عطا کرد که  ما را دور هم  جمع  کرد و توانستیم  با هم  و در کنار 
هم  بنشینیم  و به  دشمنان  خود بیندیشیم  و سعی  کنیم  افکار خود را با یکدیگر در 
میان بگذاریم  و وضع  بهتری  برای  خود و مردم  خود در نظر بگیریم  و ایجاد کنیم . ما 
در مقابل  این  مبارزات  با بیدارِی کامل  و ادراِک کامل  مبارزه  خواهیم  کرد و دست  به  

دسِت تمام  مردم  شریف  جهان  می دهیم . 
| گزیده ای از نامه امام صدر به دایی خود در مورد دکتر شریعتی |

دکتر شریعتی، همان طور که می دانید تاثیر فراوانی در جوانان مسلمان و محصلین 
همه و حتی در بسیاری از جوان های خوب و متدین و ارحام خودمان از کوچك و 
از وابستگی به کمونیست ها امتناع  آنان را که  بزرگ، دختر و پسر گذاشته است و 
دست راستی ها  و  دولت ها  هم روش  و  همدست  نمی خواهند  حال  عین  در  و  دارند 
باشند و تمایالت اصالحی دارند، آنان را به اسلحه فکری مناسبی مجهز کرده است 
و شاید بدانید که کتاب هایش دست به دست و چاپ پشت سر چاپ و در جلسات و 

که  همان طور  شریعتی،  دکتر 
جوانان  در  فراوانی  تاثیر  می دانید 
حتی  و  همه  محصلین  و  مسلمان 
و  خوب  جوان های  از  بسیاری  در 
کوچك  از  خودمان  ارحام  و  متدین 
گذاشته  پسر  و  دختر  بزرگ،  و 
وابستگی  از  که  را  آنان  و  است 
در  و  دارند  امتناع  کمونیست ها  به 
و  همدست  نمی خواهند  حال  عین 
دست راستی ها  و  هم روش دولت ها 
دارند،  اصالحی  تمایالت  و  باشند 
مناسبی  فکری  اسلحه  به  را  آنان 

مجهز کرده است
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حوزه های جوانان مسلمان خوانده می شد. جوانانی 
که بدون مبالغه در اروپا و آمریکا خودشان را حفظ 
کرده، عبادت و طاعت و معصیت و هوا و هوس و 
همه چیز را بر طبق اوامر اسالم مراعات می کنند 
و من، خود، خدا شاهد است که وضع این دختران 

و پسران را از نزدیك دیده ام.
و  می خوانده  را  دکتر  کتاب های  که  اینان  البته 
مورد بحث و جدل قرار می دادند می دیدند که در 
کتاب ها جنبه انتقادی و خراب کردن مکتب های 
عالوه  به  است  مثبت  جنبه های  از  زیادتر  سنتی 
او  افکار  در  عمیق  تغییراتی  که  می دیدند  کاماًل 
که به صورت سخنرانی درآمده به وجود می آید و 
اصواًل کلمات او را وحی منزل ندانسته و انتقاداتی 

هم داشتند ولی با این حال و با توجه به این سه موضوع )انتقاد، تغییر، عدم موافقت 
کامل( مطالب او را در میدان بحث و جدل با افکار انقالبی معاصر و علیه رژیم های 

راست گرا و چپ گرایان ملحد وسیله ای مؤثر می دانستند.
وقتی که دکتر از ایران خارج شد و به اروپا رسید، همه امیدوار شدند که در گوشه ای 
آرام، دور از حمله ها، دفاع ها و مشکالت سیاسی، او به زودی یک تز کامل و افکار 
سازنده برای آنها خواهد داد که اواًل مثبت باشد و ثانیًا بعد از تجربه ها، مطالعه ها و 
محیط جدید ثابت باشد و تناقض هم نداشته باشد، ولی ناگهان دیدند که مرگ او 

را فرصت نداد. به راستی درجۀ تاثر و مصیبت زدگی جوانان را نمی توان وصف کرد.
را  مسلمان  جوانان  این  روابط  و  کرد  تشدید  را  انتقادها  روحی،  وضع  حال،  این  در 
تهدید  تعالیم اسالم هستند،  و  احکام  راه معرفت  و  روحانیت که ضمانت اسالم  با 
این  ایشان، حزن و عصبانیت  ایران ]...[ و تسلیت نگفتن  می کرد. متارکه علمای 
اینها، فقط  از  به راستی مشاهده می کردم که دلجویی  را تشدید کرد و من  جوانان 
می تواند مقداری که از رابطه جوانان مسلمان با روحانیت باقی مانده است، حفظ و 
تقویت کند و امکان اصالح اشتباهاتی که هست و شده است، باقی بگذارد. وگرنه 
آنها برای همیشه از روحانیت جدا شده و گرفتار انحرافات و خطرهایی  خطر آنکه 
که در دوری از روحانیت گریبانگیر آنان می شود آنان را تهدید می کند. از این جهت 
و  و روحانیون، می گردد  برادران،  انتقاد  کار مورد  این  آنکه می دانستم  با وجود  من 
فداکاری  بخورم،  شدید  صدمه های  است  ممکن  گرفتاری ها  و  اوضاع  این  در  من 
کرده و به این روش اقدام کردم و تحمل نتایج این کار را ثواب و اجر آخرت دانستم 

و امیدوارم خداوند قبول کند.
در عین حال، در وقت اعالن، در جلسه فاتحه و در مقاله روزنامه با منتهی درجۀ 
صراحت اعالم کردم که با او اختالفات زیادی در افکار داریم و خیلی از مطالب او 
را نمی پذیریم و احترام و یادبود او فقط از این نظر است که یك فکر انقالبی اصیل 
این مطالب در  و  یاد می کنیم  احترام  با  از فتح هم  به همین جهت  و  داشته است 

صورت جلسه، در نوارها و در مقاله و کتاب ضبط است.
در  بود،  ضدمارکسیست  که  مقاله  یك  فقط  مقاالت:  و  کتاب ها  ترجمه  درباره  اما   
روزنامه خودمان، »امل و رساله«، ترجمه و به مناسبت چهلم او درج شد، کتاب دعا 
و »آری، چنین بود برادر« پنج سال قبل در عراق به وسیله سعید علی ترجمه شده 
و در اینجا فقط کتاب شهادت، با اختصار و به واسطه دوستانش، چاپ شد. و هیچ 

دیگر از آن وقت، یعنی بعد از چهلم او، هیچ کتاب و هیچ مقاله ای 
و هیچ یادی نشده است.

ایران  روحانیت  به  نسبت  که من  کنم  اینجا عرض  در  است  و الزم 
احترام می گذارم و خودم را جزئی از آن می دانم و به ارتباط با آنان 
او، رنجش  از  یا مهم تر  برای دکتر شریعتی  به هیچ وجه  و  مفتخرم 
این  امیدوارم  و  بکنم  نمی خواهم  و  نکرده  فراهم  را  آقایان  خاطر 
دو  بین  انتخاب  مقام  در  هیچ وقت  که  باشد  واضح  کاماًل  موضوع 
راه نبوده و نیستم. راه من راه روحانیت است. من امیدوارم همیشه 
مبارزه  و  زندگی  تاریخ  و  باشم  و  بوده  تشیع  و  روحانیت  خدمتگزار 

سهمگین شانزده ساله من این روش را ثابت کرده است.
| دیدار امام صدر با دکتر شریعتی |

دایی جان از آمدن دکتر به اروپا خیلی استقبال کردند. البته من باید 
همین جا به نکته ای اشاره کنم. استقبال آقای صدر از فعالیت های 

دکتر شریعتی بدان معنی نیست که ایشان با تمام آراء و عقاید وی موافق بودند.
دکتر  این که  اول  می دانست:  ارزشمند  را  شریعتی  دکتر  کار  دلیل  چند  به  ایشان 
می رفت  مارکسیسم  که  بود،  شده  جوانان  زدایی  عقده  منشأ  مقطعی  در  شریعتی 
آقای صدر  این که  دوم  فراگیر گردد.  آزادی بخش  و  پیشرو  اندیشه ای  به عنوان  تا 
نگریستن از ورای قله علم به دین را مهم و ارزشمند می دانست. آقای صدر نسبت 
به  ایشان »بردن مذهب  بودن« می نگریستند.  اثر  زاویه »منشأ  از  به دکتر شریعتی 

دانشگاه« و »از فراز قله علم به دین نگریستن« را ارزشمند می دانستند.
می کردند،  عنوان  شریعتی  علیه  عده ای  که  مطالبی  به  نسبت  اوقات،  گاهی 
می خندیدیم. آقای صدر می گفتند که یکی از امتیازات دکتر شریعتی این است که 
مخالفینش مغرض و بی سواد هستند. به هر حال ایشان از این زاویه به دکتر شریعتی 

می نگریستند.
در آن مقطع، انجمن های اسالمی به یک قدرت دانشجویی سیاسی و مذهبی گردن 
از کشور،  خارج  به  دکتر شریعتی  آمدن  به همین جهت  بودند.  تبدیل شده  کلفتی 
می توانست در آن شرائط خیلی منشأ اثر باشد. بسیاری از دوستان ایشان، از جمله 
بود  این  بودند. تالش دایی جان  از کشور  نیز در خارج  یا دکتر چمران  دکتر حبیبی 
که با تاسیس »حسینیه ارشاد در تبعید« و تالش دکتر شریعتی، یک پایگاه علمی و 

مذهبی در پاریس یا لندن بوجود آورند.
زمینه مالقات دکتر شریعتی و امام موسی صدر از این قرار بود: جلسه ای که تشکیل 
شد، بیشتر جنبه تعارفات اولیه و تشویق داشت. در آنجا قرار گذاشته شد تا جلسات 
دیگری نیز برقرار گردند؛ اما متاسفانه تقدیر یار نبود و دکتر چند روز بعد از آن رحلت 
نمود. از وفات دکتر هم ایشان خیلی افسرده شدند. حتمأ شنیده اید که برای انتقال 
جنازه دکتر به زینبیه )ع( و همچنین مراسم هفتم و چهلم دکتر در لبنان، دایی جان 

سنگ تمام گذاشتند.
تجلیل  با  داشت  نظر  در  و  برگرداند  را  ورق  رژیم گذشته  دکتر،  وفات  اعالم  از  بعد 
فحوای  و  متن  در  را  مطلب  این  بیاورد.  ایران  به  را  دکتر  جنازه  خاصی  احترام  و 
روزنامه های آن روز ایران می توان دید. در واقع رژیم می خواست وانمود کند که وی 
مورد قبول و حمایت نظام است و همچنین می خواست تاثیر کالم دکتر را در جوانان 
و انقالبیون از بین ببرد. با احسان فرزند دکتر که در آمریکا بود، ارتباط برقرار کردیم 
و او با ارسال تلگراف از پزشک قانونی لندن خواست تا آمدن او، جنازه را در سردخانه 

فعالیت های  از  صدر  آقای  استقبال 
که  نیست  معنی  بدان  شریعتی  دکتر 
ایشان با تمام آراء و عقاید وی موافق 
دکتر  به  نسبت  صدر  بودند.آقای 
بودن«  اثر  »منشأ  زاویه  از  شریعتی 
مذهب  »بردن  ایشان  می نگریستند. 
به دانشگاه« و »از فراز قله علم به دین 

نگریستن« را ارزشمند می دانستند.
مطالبی  به  نسبت  اوقات،  گاهی 
عنوان  شریعتی  علیه  عده ای  که 
صدر  آقای  می خندیدیم.  می کردند، 
دکتر  امتیازات  از  یکی  که  می گفتند 
مخالفینش  که  است  این  شریعتی 
مغرض و بی سواد هستند. به هر حال 
شریعتی  دکتر  به  زاویه  این  از  ایشان 

می نگریستند.

نگاه



 نگاه دارند و به کسی تحویل ندهند.
ابتدا تالش ما این بود که جنازه را به نجف ببریم. اما برادران ما در عراق و 
آنها  این که  نتوانستند رژیم عراق را راضی کنند؛ برای  خصوصا آقای دعائی 
با آقای صدر تماس  لذا  تیره کنند.  با شاه را مجددا  نمی خواستند روابطشان 
گرفتیم؛ ایشان گفتند به سوریه بیائید. همینطور هم شد که البته داستانش 
در  هفتم  مراسم  برگزاری  از  بعد  می دانید.  را  آن  خود  شما  و  است  مفصل 
علیه  به شدت  لندن  در  ایادی شاه  نیز  و  ایران  روحانیون  از  عده ای  زینبیه، 

آقای صدر وارد معرکه شدند. اما ایشان بی تفاوت و بی توجه بودند.
و  مذهبی  بزرگ  شخصیتهای  شد.  برگزار  باشکوه  بسیار  دکتر  چهلم  مراسم 
سیاسی لبنان و سوریه و نیز مقامات رده باالی سازمان آزادیبخش فلسطین، 
سخنرانی  کردند.  خوبی  سخنرانیهای  و  شدند  حاضر  عرفات  یاسر  جمله  از 
از  زیادی  عده  بود.  دینی  و  فرهنگی  سیاسی،  منشور  یک  واقعا  صدر  آقای 
برادرانی  نیز  و  اسالمی  انجمن های  اعضاء  کشور،  از  خارج  مبارز  روحانیون 

دایی جان  همت  به  مجلس  این  بودند.  آمده  نجف  از 
و  شد  تبدیل  شاه  علیه  بزرگ  سیاسی  محفل  یک  به 
بازتاب بسیار  نیز  انعکاس زیادی در خارج و  تا مدتها 

خوبی در ایران داشت.
آن  اگر  ماند؛  ناکام  اروپا  به  دکتر  سفر  که  افسوس 
شده  ایجاد  شریعتی  و  صدر  آقای  نظر  مورد  پایگاه 
بود، چه بسا هنوز هم می توانست فعال بوده و کانون 
خصوصا  باشد.  مذهبی  پژوهش های  و  روشنگری 
آقای  و  منتقدانه دکتر  نگرشهای  آن  با  موقع  آن  اگر 
دیگر  می شد،  آغاز  کاری  علمیه  حوزه های  به  صدر 
مشکل بود که افکار عقب مانده بتواند مانع حرکتهای 

متناسب با زمان و عصر حاضر باشند.
دکتر طباطبایی در خاطرات خود درباره ی اختالفات 
چنین  صدر  موسی  امام  و  عسکری  عالمه  میان 

توضیح می دهد:

»بعد از برگزاری مراسم هفتم در زینبیه، عده ای از روحانیون ایران و نیز ایادی 
شاه در لندن به شدت علیه آقای صدر وارد معرکه شدند. خوب است برای 
معاون  به  نامه عالمه عسگری  متن  عین  آقای صدر  مخالفان  دادن  نشان 
الله شیخ محمد مهدی  آقای صدر در مجلس اعالی شیعیان، مرحوم آیت 

شمس الدین را برای شما بخوانم:
»حضور شیخ محمد مهدی شمس الدین، پس از سالم، شکایات و اخبار و 
اعتراضات زیادی به من رسیده که شفاهی، کتبی و تلگرافی بوده اند و آن در 
مورد سید موسی صدر بوده که برای مرگ علی شریعتی که یک فرد کافر به 
دین و طریقت بود، مجلس عزاداری برپا نموده و یک فرد فاسق و بزرگترین 
دشمن دین و دینداران در تمام دنیا را شخص بزرگواری معرفی نموده است. 
این عمل او گمراهی را زیاد می کند و نمی دانم چه جوابی در قیامت خواهد 

داد. انا لله و انا الیه راجعون. والسالم«
نوشته  موسی صدر  امام  خود  به  حتی خطاب  نامه  این  که  اینجاست  جالب 
نشده است. اما دایی جان به این مسائل اصال اهمیت 

نمی دادند و بی توجه بودند.«
صدر  موسی  امام  ها  مخالف  این  تمامی  وجود  با 
مراسم چهلم دکتر شریعتی را نیز در روز 24 مرداد 
ماه سال 1356 در سالن اجتماعات موسسه عاملیه 
بیروت برگزار نمود. سخنرانی تاریخی امام صدر در 
این روز همچنان یکی از مهمترین اسناد مبارزه ی 
و  صهیونیستی  رژیم  شاه،  رژیم  علیه  تشیع  جهان 
نسل  نزدیکی  برای  شیعه  رهبران  و  بزرگان  تالش 

جوان و ارزش های دینی ست.
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 برای نشان دادن مخالفان آقای صدر 
عین متن نامه عالمه عسگری به معاون 

آقای صدر در مجلس اعالی شیعیان، 
مرحوم آیت الله شیخ محمد مهدی 
شمس الدین را برای شما بخوانم: 

حضور شیخ محمد مهدی شمس 
الدین، پس از سالم، شکایات و اخبار 

و اعتراضات زیادی به من رسیده که 
شفاهی، کتبی و تلگرافی بدوه اند و آن 
در مورد سید موسی صدر بوده که برای 

مرگ علی شریعتی که یک فرد کافر به 
دین و طریقت بود، مجلس عزاداری 

برپا نموده و یک فرد فاسق و بزرگترین 
دشمن دین و دینداران در تمام دنیا را 

شخص بزرگواری معرفی نموده است. 
این عمل او گمراهی را زیاد می کند و 
نمی دانم چه جوابی در قیامت خواهد 
داد. انا لله و انا الیه راجعون. والسالم

نگاه

 |  امام موسی صدر در حال خواندن نماز بر پیکر مرحوم شریعتی - زینبیه دمشق - 1356



س

سید محمد حسینی بهشتی )زادٔه 2 آبان 1307 در محلٔه ُلنبان اصفهان — درگذشتٔه 7 تیر1360 در تهران( مشهور به شهید بهشتی، سیاست مدار 
و فقیه ایرانی و دومین رئیس دیوان عالی کشور پس از انقالب ایران در سال 1357، نخستین دبیرکل حزب جمهوری اسالمی و نایب رئیس مجلس 
خبرگان قانون اساسی بود. گاهی از وی به عنوان نظریه پرداز والیت فقیه نام برده می شد او از جمله افراد نزدیک به روح الله خمینی و از هواداران 

تشکیل حکومت اسالمی در ایران بوده و نقش بسیار مهمی در استقرار جمهوری اسالمی در ایران داشته است.
پدرش، سید فضل الله، مردی روحانی و از مدرسین حوزه علمیه اصفهان بود و گاهی برای برپایی نماز جماعت به روستاهای پیرامون می رفت. محمد 

بهشتی در هفتم تیر 1360 و در پی انفجار در دفتر حزب جمهوری اسالمی شهید شد.
مطالب زیر از کتاب شریعتی جستجوگری در مسیر شدن انتخاب شده است . کتاب »شریعتی؛ جستجوگری در مسیر شدن« مجموعه گفتارهای شهید 

آیت الله سیدمحمدحسین بهشتی در بررسی منصفانه آراء و فعالیت های دکتر علی شریعتی و دفاع از وی در برابر انتقادات مرسوم آن زمان است.

دکتر شریعتی به روایِت شهید بهشتی
برگرفنه از کتاب ، شریعتی جسنجو گری در مسیر شدن

تلخیص : مّطهره ساالری
ترم سه اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

روایت دهم
معرفی کوتاه  شهید بهشتی
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| دکتر شریعتی جستجوگری در مسیر شدن |
دکتر شریعتی از استعدادها و قریحه های سرشار ، پرارزش و پرخروش زمان ماست 
اجازه دهید نگویم بود چون او زنده است همه این فعل ها را متناسب با زنده بودن او 

با زمان حال بیان خواهیم کرد
شریعتی خود را ساخته و پرداخته رنج می دانست آیا شکوفایی استعدادها در راه رنج و 
در مسیر رنج بیشتر است یا در زمینه رفاه ها و آسودگی ها ؟ این سوال مهمی است!
بندی  گروه  کنیم ،  بندی  گروه  را  تاریخ  درخشان  های  چهره  مجموعه  ما  اگر  ولی 
تاریخ نشان می دهد که استعدادها و قریحه های پرنبوغ و برجسته بیشتر از میدان 

های رنج و شکنج شکفته اند . دکتر شریعتی امتیازاتی مخصوص به خود داشت.
او خیلی کتاب  بود  پرمطالعه و کتاب خوان  انسانی بسیار  دکتر نسبت به سن خود 
خوانده بود و خیلی مطالعه کرده بود در زمینه ادب،فرهنگ و تمدن بشری، در زمینه 
با میراث گذشته،در زمینه  آنها  رابطه  و  نو  مکتب های اجتماعی و جامعه شناسی 
به عنوان خط  نه در خطی که در حوزه های اسالمی  اما  و در زمینه اسالم  تاریخ 
اجتهاد دنبال می شود بلکه در خط یک انسان متولد شده در خانه مطالعات اسالمی 
در خانه استاد شریعتی در خانه ای که چشم فرزند به کتابخانه پدر گشوده شد و خود 
را با انبوهی از کتب قرآن،تفسیر، تاریخ،حدیث و کتاب های دیگر مواجه دید و نزد پدر 
درس آموخت او انسانی است که در درجه اول، از نظر تحصیالت با فرهنگ نو بشری 
روبروست اما یک زمینه ذهنی و وجدانی دارد که دائمًا او را به سوی خود می کشاند 
زمینه اسالمی این است که در هر مطالعه ای در فرهنگ نو به سئوال در رابطه با 
فرهنگ اسالم و بینش اسالمی و مکتب اسالم برخورد می کند این جمله را تکرار 

میکنم زیرا در شناخت دکتر بسیار موثر است
او در خانه ای به دنیا آمده که خودبخود با فرهنگ قرآن و حدیث و با مکتب اسالم و 
معارف اسالم آشنا میشود کتاب هایی که میخواند و بحث هایی که میشنود اسالمی 
است در مجالس سخنرانی پدرش و در سخنرانی های دیگر حاضر میشود با مسائل 
اما رشته تحصیلی و مطالعاتی  سیاسی و اجتماعی زمانش برخوردی حساس دارد 
تاریخ  و  تمدن  مطالعه  سمت  به  لذا  است  جدید  فرهنگ  های  رشته  او  تدریسی  و 
نو  اندیشه  با هر  که  زمینه  این  با  رود،اما  نو می  یعنی رشته های  و جامعه شناسی 

با  آن  پیدا میشود،رابطه  برایش  برخورد میکند یک سوال  نو غربی  این فرهنگ  در 
اسالم چیست؟

این ویژگی دکتر در ساخت او نقش تعیین کننده دارد او نمی توانددر مسائل جامعه 
شناسی غربی غرق شود و غرق میشود چون هر تحقیقی هر نظریه ای هر فرضیه 
ای هر مکتبی هر جهتی از جهات فکری نو برای اویک سئوال نو هم می آفریند 
علی ! اسالم در این باره چه میگوید؟ پس میکوشد پاسخ اسالم را نیز به این سوال 
ای  مقایسه  تطبیقی  مطالعات  طبیعی  طور  به  دکتر  مطالعات  که  است  این  دریابد 
،کمپراتیو و مقارنه ای از آب در آید و او از یک موقعیت خاص برخوردار می شود و 
آن این است که در مجرای طوفان اندیشه ها و آرا و افکار و نظرات قرار می گیرد 

و آرام و قرار ندارد.
من با دکتر قباًل در ایران پیش از آن که از ایران برود آشنایی نداشتم بعد مختصری 
با نوشته هایش آشنا شده بودم واخیرًا یعنی از سال 1349 به این طرف یکی دو بار 
در مشهد در جمع و چند بار در تهران با او مأنوس بودم اما یک دیدار تنهایی دو سه 
ساعته در آخرین رمضان حسینیه ارشاد با او داشتم و توانستم دکتر را در آن دیدار دو 
ساعته بیش از هر برخورددیگر بشناسم پیرامون دکتر و کار او و افکار او و کتاب های 
او سخنرانی های او و حسینیه ارشاد جنجالی بود خوب این جنجال بر سر ما هم 
می ریخت مدام از ما می پرسیدند درباره دکتر چه نظری داری ؟ درباره کتابهای او 
چه می گویی؟ درباره طرز تفکرش چه می گویی؟  من هم معمواًل با صراحت بیان می 
کردم که دکتر یک قریحه سرشار سازنده و آموزنده است خطا ، اشتباه و لغزش در کار 
او هست و نمی تواند نباشد اما هیچ کس حق ندارد به خاطر این اشتباه ها و لغزش 

ها ارزش های عالی و سازنده او را نادیده بگیرد چه رسد به این که به او حمله کند.
با این  دقت کنید یک وقت است که انسان مثل یک معلم مثل یک استاد از اول 
که فکر مطالعه میکند که می خواهم درس بگویم سخنران حرفه ای از اول مطلبی 
را جمع و جور می کند با این قصد که میخواهم بروم در یک مجمع در یک مسجد 
در یک دانشگاه در یک باشگاه در یک میتینگ تحویل بدهم این یک جور مطالعه 
است که از اول مطالعه کننده دنبال به دست آوردن مطالبی است که به درد شنونده 
ها می خورد و چه بسا برای خودش هم خیلی جاذبه نداشته باشد اما گاه مطالعه 
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گری از اول برای این مطالعه میکند که گمشده اش را پیدا 
بعد  بفهمد  را  مطلب  خواهد  می  واقعًا  است  کند،کاوشگر 

که چیزی را فهمید آن وقت می آید و آن را عرضه میکند.
وقت  هر  من  میگفت  وقت  یک  دکتر  مرحوم  آید  می  یادم 
وقت  هر  زنم؛  می  حرف  آیم  می  دارم  گفتن  برای  سخنی 
حرفی برای گفتن ندارم از من برای سخنرانی دعوت نکنید.

های  برداشت  هایش،  ،اندیشه  آرائش  که  بود  کسی  دکتر 
اسالمی اش، برداشتهای اجتماعی اش در حال دگرگونی 
و در مسیر شدن بود؛چون انسان، موجودی در حال شدن 
است و نه فقط انسان، بلکه همه موجودات عالم طبیعت 
همه  میان  در  انسان  ولی  هستند  شدنی  هایی  واقعیت 
تو   ! انسان  ای  است.  تر  انگیز  شگفت  شدنش  موجودات 

سراپا شدنی.
به  نیرومند  و  خالص، موفق،پیروز  اسالمی  نظام  یک  ما  اسالمی  جمهوری  از  باید 
وجود آید یک جریان که در آن بسیاری از کسانی که امروز آنها را رد میکنید و نمی 
پسندید قرار بگیرند و ساخته شوند و به صورت رهپویان و روندگان راهی درآیند که 
آنهارا عاشقانه دوست داشته باشند اصاًل  تا جامعه ما به چنین وضعی درنیاید انقالب 

ما در مسیر راستین خود قرار نگرفته است.
دکتر از دید من از اندیشه آمیخته به مکتب های اروپایی و نو یا عرفان ایران زمین 
و هند یا آمیزه هایی دیگر همواره به سوی شناخت اسالم زنده سازنده پیش برنده 
این حرکت مرهون ذهن وقاد قریحه سرشار روح تشنه  و  تر حرکت میکرد  خالص 
دل جستجوگر و تالش کم نظیر شبانه روزی او در راه فهمیدن و فهماندن بود این 
از مرحوم دکتر شریعتی دارم به همین دلیل است که دکتر  برداشتی است که من 
دراین مدت چند سالی که فرصتی به دستش آمده بود تا آنچه را به دست آورده بگوید 

و بنویسد خیلی عجله داشت .
| شریعتی و مسئله خاتمیت |

جناب آقای مصباح سه نقد اساسی را که مربوط به سه بحث بنیادی و از بحث های 
اسالم و شیعی است یعنی بحث مربوط به خاتمیت و وحی و نقش انبیا، بحث مربوط 
به امامت و بحث مربوط به معاد مطرح کرده اند قسمت هایی از کتاب ایشان را نقل 
کرده اند که به نظر ایشان در این قسمت ها دکتر شریعتی در این سه زمینه مطلبی 
را گفته که در دو بخش وحی و خاتمیت و معاد برخالف اصول مسلم اسالم است و 

در بخش امامت برخالف اصول مسلم تشیع 
عرایض من در دو بخش است یک بخش درباره سه سئوال مطرح شده و یک بخش 

درباره برداشتی که از مرحوم دکتر شریعتی دارم
اما بخش اول یعنی سه سوالی که مطرح شد :

سوال اول، سوالی است که ایشان درباره خاتمیت و وحی نقل کرده اند من مطلب را 
بر طبق آنچه یادداشت شده می خوانم:

 خاتمیت می خواهد بگوید انسانها تاکنون احتیاج داشته اند برای زندگی خودشان از 
ماوراء تعقل و هدایت بشریشان هدایت شوند

روم،  تمدن  یونان،  تمدن  آمدن  از  بعد  میالدی  هفتم  قرن  در   ، زمان  این  در  حاال 
تمدن اسالم ، قرآن ، انجیل و تورات تربیت مذهبی انسان تا حدی که الزم بود انجام 
پذیرفته است .از این پس انسان براساس این طرز تربیتش قادر است که بدون وحی 

زندگی  به  خودش  پای  روی  خود  جدیدی،  نبوت  بدون  و 
ختم  نبوت  دیگر  بنابراین  کند.  کامل  را  آن  و  بدهد  ادامه 

است خودتان راه بیفتید
»اسالم شناسی چاپ مشهد صفحه 70 سطر 6«

و  اید  شده  تربیت  بعد  به  حاال  از  که  میگوید  اسالم  پیغمبر 
شعورت تا حدی که بتواند صلح و سازش و سعادت و تکامل 
و آسایش برقرار کند رسیده است . تو میتوانی و می فهمی 
؛ یعنی اندیشه ات به مرحله ای از تکامل رسیده که احتیاج 
ندارد باز هم وحی دست تو را بگیرد و پابه پا ببرد .از این پس 
عقل جای وحی را میگیرد البته عقلی که با وحی در طول 

قرون پیش تربیت یافته و بالغ شده است
شاید  که  است  شناسی  اسالم  کتاب  متن  از  نقل  دو  این 

مختصر تفاوتی با اصل عبارت داشته باشد 
از این دو فقره به خوبی روشن است که نویسنده بشر را به صورت طفلی تصور کرده 
که میخواهد راه بیفتد ولی قدرت راه رفتن روی پای خودش را ندارد تمدن یونان و 
روم و اسالم هر یک به نوبه خود لله وار دست او را گرفته و پا به پا برده اند تا قرن 
هفتم میالدی که بالغ و از این لله ها بی نیاز شد و قدرت یافت که روی پای خودش 
وحی  به  احتیاج  دیگر  و  فهمی  می  و  میتوانی  تو  شد  گفته  او  به  پس  این  از  رود  راه 

نداری از این پس عقل جای وحی را میگیرد
نبوت  برهان  رکن  که  وحی  به  نیاز  جهت  ترین  اصیل  که  داشت  توجه  باید  اساسًا 
دقیق  راه  که  نیست  کافی  تکاملش  همه  با  عقل  که  است  این  دهد  می  تشکیل  را 
سعادت دنیا و آخرت را نشان بدهد اگر تمدن روم و یونان و سایر تمدن ها و فرهنگ 
ها و ایدئولوژی های بشری می توانست این نیاز را برطرف کند دلیلی بر لزوم نبوت 
نیست  قادر  بشر  هنوز  هفتم  قرن  در  نه  و  بیستم  قرن  در  اکنون  داشت  نمی  وجود 
ترسیم  خود  زندگی  برای  ای  برنامه  و  طرح  اش  شده  تربیت  و  یافته  تکامل  عقل  با 
و تعیین نماید که سعادت ابدی او را تضمین نماید و سر خاتمیت اسالم بقای این 
آیین جاودانی در میان بشر است که به کمک آن میتواند راه صحیح سعادت ابدی 
و  صلح  بتواند  که  حدی  به  اندیشه  رسیدن  و  عقل  شدن  کامل  نه  دهد  تشخیص  را 
چقدر  میالدی  هفتم  قرن  از  بعد  بشر  دیدیم  که  است  این  اگر  و  کند  برقرار  سازش 

بهتر از قرن های قبل از آن صلح و سازش برقرار کرد !
دوره  از  بعضی  در  بشر  که  است  دستگاهی  نبوت  دستگاه  که  کرده  تصور  نویسنده 
های تکاملی اش در کنار تمدن های یونان و روم به آنان نیاز داشته و اکنون دیگر 
دورانش سپری شده و جای خود را به عقل داده است و نتیجه طبیعی چنین طرز 
تفکری این است که بشر از این پس که دوران جدیدتکامل خود دوران بی نیازی از 
حتی  و  کند  ریزی  برنامه  اش  زندگی  برای  خود  عقل  با  میتواند  گذراند  می  را  وحی 
قوانین اسالم را لغو و نسخ نماید البته این نتیجه تصریح نکرده ولی حتی در همین 

کتاب اسالم شناسی شواهدی بر توجه به آن و پذیرفتنش وجود دارد
از جمله در صفحه 508 درباره تعدد زوجات می نویسدد :

» بی شک وجدان عصر ما از چنین اهانت زشتی نسبت به زن جریحه دار میگردد 
اما در گذشته و بخصوص در جامعه های ابتدایی این اصل به بسیاری از زنان محروم 
و بی سرپرست امکان آن را می داده است که آینده خویش را در پناه مردی نجات 

دهد «

خطا ، اشتباه و لغزش در کار او هست 
حق  کس  هیچ  اما  نباشد  تواند  نمی  و 
ندارد به خاطر این اشتباه ها و لغزش 
را  او  سازنده  و  عالی  های  ارزش  ها 
نادیده بگیرد چه رسد به این که به او 
آرائش  که  بود  کسی  دکتر  کند.  حمله 
های  برداشت  هایش،  ،اندیشه 
اجتماعی  برداشتهای  اش،  اسالمی 
اش در حال دگرگونی و در مسیر شدن 
حال  در  موجودی  انسان،  چون  ؛  بود 
بلکه  انسان،  فقط  نه  و  است  شدن 
واقعیت  طبیعت  عالم  موجودات  همه 
در  انسان  ولی  هستند  شدنی  هایی 
شگفت  شدنش  موجودات  همه  میان 

انگیز تر است.

نگاه
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و در صفحه 530 می نویسد :
یک  در  هم  آن  و  گذشته  در  را  زوجات  تعدد  »و 
تا  هنوز  که  پدرساالری  یا  بدوی  و  قبایلی  جامعه 
مرحله بورژوازی و مدنیت پیچیده اجتماع شهری 
دید  با  دارد  بسیار  فاصله  همسری  تک  خانواده  و 
حاد و آن هم به گونه ای که گویا در جامعه متمدن 
مطرود  را  آن  شک  بی  کنیم  بررسی  میگذرد  اروپا 

خواهیم دانست«
گفته  طبق  بر  ایشان  که  است  ای  صفحه  دو  این 

آقای رازینی خودشان مرقوم فرموده اند
دقت کنید 1 - انبیا برای بشر نقش های گوناگون 
است  این  بشر  برای  نقشش  یک  پیغمبر  هر  دارد 
که هدایت الهی و تعالیم الهی را که برای هدایت 

ما  و  تبلیغ  و  بالغ  رساند  می  او  به  و  نهد  می  او  اختیار  در  است  مفید  و  الزم  بشر 
پیام  و  خداوند  تعالیم  رساندن  نقش  نقش  یک  این  المبین  البالغ  اال  الرسول  علی 

های الهی به خلق
2- پیغمبران نذیر و بشیرند تکان دهنده قوم یا جامعه ای هستند که در آن جامعه یا 

برای آن جامعه مبعوث شده اند
آنان جنبش آفرینند تکان دهنده اند پرده های غفلت را پاره میکنند خواب زدگان را 
بیدار میکنند این نقشی دیگر است درست است که این نقش با آن نقش اول همراه 

است ، اما خودش یک نقش مستقل است
3-انبیا مربی هستند،الگو هستند،دیدار آنها برخورد با آنها مشاهده رفتار آنها شهود 
ایمان آنها سازنده است این غیر از مسئله بشیر و نذیر است این مسئله جاذبه است 
این مغناطیس نیرومند است کشش است آنها کشش دارند آنها میتوانند انسانهایی را 
که هنوز نیروی خود جنبی و خود حرکتی در آنها به حد کفایت نرسیده به دنبال خود 

بکشند این نقش دیگری است
از  برخی  اختصاصی  های  نقش  به  این  بر  عالوه  دارند  انبیا  عموم  را  ها  نقش  این 

انبیا می رسیم
یک  بود  بود ممکن  تعالیم عمومی  احکام الهی بخش اول  شریعتند  آورنده  4-انبیا 
مثل  نیاورد  جدیدی  شریعت  نبی 
بسیاری از انبیای گذشته که دارای 
شرع جدید نیستند آنها نبی اند پیام 
 ، بشیرند   ، نذیرند  آورند  می  را  خدا 
حرکت آفرین اند ، جذب کننده اند 
، اما شریعت تازه و قانون تازه نیاورده 
اند برخالف برخی که آورنده قانون 
جدید بوده ، قوانین تازه ای بر حسب 

مقتضیات تازه در نظام الهی آوردند
رهبر  و  امام  است  ممکن  5-انبیا 
باشند  امت  زمامدار  و  سیاسی 
یعنی حرکت ها را از شکل حرکت 
افراد به صورت یک حرکت اجتماعی یک طوفان تکان دهنده جامعه ها دربیاورند و 

جامعه نمونه بسازند نه تنها فرد نمونه و افراد نمونه که جامعه نمونه 
انبیا  همه  و  است  پنجم  نقش  این  است  دیگری  نقش  این  بسازند 
باشند  امام  نیست  معلوم  نیز  مشرع  انبیای  همه  حتی  نیستند  امام 
نمیگوییم آنان امام نبوده اند میگوییم برای ما ثابت نیست که نقش 

امامت داشته باشند
بنابراین مالحظه میکنید که انبیا دارای نقش های گوناگون هستند 
حاال با آمدن قرآن و با آمدن نبی اکرم و پیغمبر اسالم صلوات الّله 
وسالمه علیه میگوییم ختم شده است چه چیز ختم شده ؟ کدام یک 

از این نقش ها ختم شده و چگونه ختم شده ؟
1-گرفتن پیام الهی برای خلق و رساندن آن به خلق پایان یافته ختم 
نبوت ؛ ختم رسالت یعنی دیگر بعد از پیغمبر اسالم کسی نیست که 
وحی خدا را بگیرد و به مردم ابالغ کند . باید بگویم روایات فراوانی که 
در کتب شیعه آمده این مسئله را با پیغمبر پایان یافته اعالم نمیکند 
؛ برای این که میگوید امام نیز وحی میگیرد علمش را در شکل وحی از جانب خدا 
به  منسوب  الدرجات  بصائر  در  بخصوص  است  فراوان  بسی  روایات  این  و  میگیرد 

محمد بن حسن صفار قمی بخشی از آنها در کافی نیز آمده است.
البته این موضوع جای بحث دارد که آیا واقعًا این مسئله با ختم نبوت سازگار است یا 
سازگار نیست یک مسئله دیگر هم در مورد نقش وحی و انبیا در دورانی که بوده اند 
مطرح است آن مسئله این است که وحی برای انبیا کمک و منبع شناخت و معرفتی 
بود که از آنها و پیروان و امم آنها در مسائل جاری دستگیری میکرد یعنی وحی برای 
به  نسبت  شناخت  آورنده  تنها  نه  و  بود  اساسی  و  کلی  تعالیم  آورنده  تنها  نه  پیغمبر 
نظامات و قوانین و شریعت بود بلکه برای پیغمبر و به وسیله و از طریق پیغمبر برای 

امت ، گره گشای قسمتی از مشکالت بود
شما این مسئله را در خود قرآن می بینید وحی هایی در مورد مسائل خاص بر پیغمبر 
و  و اندیشه  کمک تدبیر  به  باید  صرفًا  دیگر  که رهبران  مواردی  است یعنی در  آمده 
این گونه چیزها راه صحیح را بشناسند می بینید به پیغمبر وحی شده است که از این 
راه برو وحی کار رهبری امت را در مسائل بغرنج آسان میکرده است بنابراین مقداری 

از نیازهای شناختی مردم در مسائل جاری نیز از طریق وحی تأمین میشده است
در سیره پیغمبر اکرم مکرر می بینید که بر پیغمبر حتی درباره فالن جاسوس بر او 

وحی شد یعنی دستگیری وحی در زمینه مسائل جزیی و مسائل جاری 
این نقش وحی هم از نظر غیر شیعه پس از پیغمبراسالم پایان یافته است و از نظر 

شیعه مشابه چنین نقشی برای ائمه نیز وجود دارد
احتیاج  تاکنون  ها  انسان  بگوید  خواهد  می  خاتمیت  میگوید  اینجا  در  که  این  حاال 
شوند  هدایت  بشریشان  هدایت  و  تعقل  ماورای  از  خودشان  زندگی  برای  اند  داشته 
حاال در این زمان بعد از آمدن تمدن یونان ، تمدن روم ، تمدن اسالم ، قرآن ، انجیل 
و تورات تربیت مذهبی انسان تا حدی که الزم بود انجام پذیرفته است از این پس 
آنان براساس این طرز تربیتش قادر است که بدون وحی و بدون نبوت جدیدی خود 
روی پای خودش به زندگی ادامه بدهد و آن را کامل کند بنابراین دیگر نبوت ختم 
است ، خودتان راه بیفتید چه میخواهد بگوید ؟ در این عبارت می خواهد کدام یک از 
این مسائلی را که بنده گفتم بگوید ؟ آیا میخواهد بگوید که با بودن انبیا مردم طوری 
بودند که در مسائلی که امروز به ناچار باید به کمک اندیشه و تدبیر حل بشود آن روز 
احیانًا به کمک وحی نیز حل می شد ؟ اگر بخواهد این مطلب را بگوید اینکه مسئله 

جوامع  همه  در  را  روحانیت  شریعتی 
قشری ارتجاعی و محافظه کار می داند و 
شخصیت هایی مانند امام خمینی)ره( را 

استثنایی بر این قاعده می بیند.
نظیر  را  روحانیت  تری  تند  تعبیر  در  دکتر 
که  شمارد  برمی  ها  راهب  و  ها  خاخام 
تحریف  و  موجود  وضع  توجیه  منظور  به 
ها  قدرت  استخدام  در  مذهب  حقایق 

هستند.
و  اسالم  از  دکتر  ی  گرایانه  کارکرد  تلقی 
سبب  مبارزه  و  انقالب  دانستن  محور 
تقیه  برخوردهای  مخالف  تا  است  شده 
حاکمان  برابر  در  روحانیت  ی  گونه 
آرمانی  عنوان  به  را  اسالم  لذا  باشد 
پیشرفت  اجتماعی،  تحول  برای  انقالبی 
و روشنگری به مجاهدین و روشنفکران 

نگاه
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ای نیست این مطلب مفهومی است و مطلبی نیست که ما 
بخواهیم آن را عالمت انحراف اساسی بگیریم.

آیا می خواهد آن نقش دیگر انبیا را ذکر کند و بگوید انبیا 
های  نشانه  داشتن  دلیل  به  میتوانستند  که  بودند  رهبرانی 
ویژه از جانب خدا رهبری شان را ساده تر به مردم بقبوالنند 
و تعالیم شان را در دل مردم جای دهند و امروز انسان ها 
دیگر دسترسی مستقیم به این نشانه ها ندارند ؟ حتی نشانه 
جاویدی که از پیغمبر اکرم صلوات الله و سالمه علیه هست 
یعنی قرآن کریم فهم نشانه بودنش احتیاج به تدبر و اندیشه 
دارد یعنی مثل عصای موسی علیه السالم نیست که آن را 
بیندازد و چشم هایی آن را ببیند و راحت قبول کند معجزه 
و  تعقل  به  ؟  دارد  چه  به  احتیاج  قرآن  بودن  نشان  و  بودن 
اگر  ولی  ؛  نیست  پیغمبر  معجزات  سایر  نفی  این  اندیشه 

بحث بر سر این است که معجزه و نشانه اصلی نبوت پیغمبر چه بوده بدون شک 
همه میدانیم قرآن بوده برای این که روی آن تکیه داشته است

این مسئله که نشانه آیت و معجزه ای که پیغمبر اسالم با خود آورده و به تصدیق خود 
قرآن نشانه اصلی اش نشانه ای است که به یک مرحله تکاملی از تعقل و اندیشه 
احتیاج دارد مسئله مبهمی است ؟ نه ؛ مسئله روشنی است اگر بخواهیم بگوییم که 
بشر باید امروز بعد از رحلت پیغمبر اسالم برای شناسایی راه خدا و نبوت رسول خدا 
از راه شناخت و قرآن و نشان بودن قرآن وارد بشود و این یک امر به تعقل بیشتر نیاز 
دارد و این که با پای خود بیشتر راه برود تا به این نتیجه برسد ، آیا حرف زننده ای 

است یا حرفی است که خودمان هم می زنیم ؟
اگر بخواهد بگوید بشریت به مرحله ای رسیده است که دیگر نیازی به آورده های 
انبیا ندارد این کفر است این الحاد است این انحراف از قرآن است و کسی که بخواهد 
این حرف ها را بزند دیگر چگونه میتواند در تمام طول فعالیت و سخنرانی و نوشتنش 
های  گفته  به  همه  این  میتواند  ؟! چگونه  کند  تکیه  قرآن  و  اسالم  روی  همه  این 
پیشوایان دین بپردازد ؟ این که تضاد عجیبی است ! این که مسخره است که از یک 
سو بگوید ما به جایی رسیده ایم که باید قرآن و حدیث و کتاب و سنت را کنار بگذاریم 
و از سویی دیگر مجموع نوشته هایش باالخره روی مربوط کردن هر مطلبی به کتاب 
و سنت دور بزند ! حاال ایجاد این ارتباط به نحو درستی انجام شده باشد یا به نحو 

غلط بحث دیگری است
بنده شخصًا از این عبارت این معنی ارتدادی انحرافی را نه قباًل فهمیده بودم ونه 
حاال می فهمم و همچنین مطلب صفحه هفتاد ، عقل جای وحی را می گیرد یعنی 
در همه شئون ؟ یا نه عقل در آن شئونی جای وحی را میگیرد که پیش از آن وحی 
در آن کار میکرد و االن دیگر اصاًل نیست که وحی بخواهد در آنها کار بکند ؟ کدام 
یکی ؟ عرض کردم اگر بخواهد بگوید عقل مطلقًا جای وحی را میگیرد ، مسخره 
است که چنین گوینده و نویسنده ای این همه بخواهد در نوشته هایش سراغ وحی 
و آورده های وحی برود و اگر بخواهد خاتمیت را بیان و توجیه کند و بگوید معنی 
خاتمیت را چطور بفهمید بدون شک فهم معنی خاتمیت هیچ گاه نمیتواند بی ارتباط 
البته  میگویید  طور  معموالً این  دوستان  شما  خود  حتی  باشد  بشر  عقلی  تکامل  با 
من نمیخواهم بگویم این استدالل معمول شما صحیح است ؛ فقط میخواهم این 
بشر  میگوید  که  است  این  نه  مگر  متعارف  استدالل  کنم  ذکر  را  متعارف  استدالل 

باید  که  بود  عقالنی  و  فرهنگی  تکامل  از  مراحلی  در  قباًل 
نظام های تشریعی و آورده های قبلی او را اداره میکرد ولی 
برای  را  او  و  بیاید  توانست  نظام  آخرین  که  رسید  جایی  به 
همیشه کفایت کند مگر شما همین را نمیگویید ؟ خوب ، 
معنی این سخن همین است که تکامل عقالنی بشر به هر 
حال در خاتمیت نقشی دارد مهم این است که این عبارت 

ها را چه جور باید فهمید
آورده  زوجات  تعدد  مورد  در  مسئله  این  بر  که  ای  نشانه 
زشتی  اهانت  چنین  از  ما  عصر  وجدان  شک  بی  که  شده 
این  نویسنده  و  گوینده  خود  اگر  است  چنان  و  است  چنین 
بحث را به مسئله خاتمیت عطف کرده بود ، آن هم با این 
پیوندی که آورده اند آن گاه اشکال وارد بود ولی او عطف 
نکرده است این مسئله ای دیگر است که آیا همه قوانین 
و مقررات اسالمی جاودانی است یا نه ؟ این یک بحث است بحث نسخ است بحث 
نسخ چه ربطی به این مسئله دارد ، بحث نسخ که حاال مطرح نشده از قدیم مطرح 

بوده
یک کتاب اصول مفصل داریم که  آنجا این بحث مطرح شده است که آیا کتاب به 
سنت نسخ میشود ؟ آیا حدیث میتواند نسخ کننده کتاب باشد ؟ این یعنی چه ؟یعنی 
نسخ تخصیص زمانی است شبیه تخصیص افرادی شبیه تخصیص ادواری مگر نه 
این است که کسی که میگوید نسخ کتاب به سنت جایز است میگوید همانطور که 
تخصیص عام کتاب به سنت صحیح است عموم افرادی تخصیص عموم ازمانی 

نیز به سنت صحیح است ؟
در مصداق این که آقای دکتر شریعتی در مورد تعدد زوجات خواسته خیلی آسان و 
سرانگشتی که وجدان زمان ما از آن راحت است و مربوط به شرایط قبیلگی است 
حاکی از خامی اوست من مکرر گفته ام دکتر شریعتی بیش از آن که اندیشمند باشد 
شاعر است روی قریحه حرف می زند روی سلیقه حرف میزند و این بزرگترین انحراف 
و خطای اوست . هر حال این مسئله ای است که من از همان موقع با آن مخالف 
بودم نه تنها نسبت به ایشان بلکه نسبت به خودم و نسبت به هر کس دیگر درباره 

اسالم با رأی سخن گفتن گناهی است بزرگ
بشر بدون شک در یافتن راه راست و راه مطلوب زندگی باید از این شناخت استفاده 
بکند شکی در این دارید ؟ باید از شناخت روشنی که از راه تجربه و تحلیل تجربه و 
اندیشه به دست می آورد استفاده بکند در این شکی نیست همه ما چنین میکنیم . 
من میگویم حاال این بشر اگر معرفتی متکی به وحی الهی به دستش آمد آیا پیروی 

از آن را برخود فرض و الزم می داند یا نه ؟ من همین را میگویم و این کافی است
اگر قرار باشد که از سخن نویسنده مطلب بی نیازی از وحی مطرح شود نه بی نیازی 
از وحی جدید بلکه بی نیازی از وحی بی نیازی از وحی یک مسئله است بی نیازی از 
وحی جدید که تکیه نویسنده روی آن است و به خاتمیت مربوط است بحث دیگری 
است .حاال من یک نتیجه گیری اینجا بکنم این هم که باز ایشان نوشته اند که بشر 
امروز نتوانسته به صلح و سازش برسد این را که خود نویسنده هم در همان کتاب 
میگوید ! میگوید شناخت یک مسئله است و کاربرد شناخت مسئله دیگری است و 

میگوید انبیا در نقش شناخت فعاًل مطرح اند نه در نقش کاربرد شناخت
بنابراین من این نقد را با جمیع جوانبش بر این بخش از نوشته ها وارد نیافتم .

 من مکرر گفته ام دکتر شریعتی بیش 
است  شاعر  باشد  اندیشمند  که  آن  از 
سلیقه  روی  زند  می  حرف  قریحه  روی 
انحراف  بزرگترین  این  و  میزند  حرف 
مسئله  این  حال  هر   . اوست  خطای  و 
آن  با  موقع  همان  از  من  که  است  ای 
ایشان  به  نسبت  تنها  نه  بودم  مخالف 
هر  به  نسبت  و  خودم  به  نسبت  بلکه 
با رأی سخن  درباره اسالم  دیگر  کس 
بدون  بشر  بزرگ.  است  گناهی  گفتن 
شک در یافتن راه راست و راه مطلوب 
زندگی باید از این شناخت استفاده بکند 
شناخت  از  باید  ؟  دارید  این  در  شکی 
روشنی که از راه تجربه و تحلیل تجربه 
استفاده  آورد  می  دست  به  اندیشه  و 
بکند در این شکی نیست .همه ما چنین 

میکنیم

نگاه



3-کاوشگر و جستجوگری بی آرام که اسالم را در حد کتاب 
هایی که در دهه های اخیر درباره زمینه های گوناگون اسالم 
و شیعی نوشته شده و سخنرانی هایی که در این زمینه ایراد 
جوان  نسل  نیازهای  و  سواالت  با  است  شناخته  می  شده 
فراوان  آشنایی  خود  زمان  تحصیلکرده  جوان  بخصوص 
آنچه  را در  نیازها  و  این سوالها  از  پاسخ بسیاری  داشته است 
به  است  نیافته  شنیده  و  خوانده  ها  سخنرانی  و  ها  کتاب  در 
و  ها  سوال  این  به  پاسخ  یافتن  برای  معاصر  اجتماعی  علوم 
نیازها رو آورده پاسخ این سوال ها و نیازها را در آنها هم نیافته 
و با پیوند ریشه داری که در دل و احساسش با اسالم و چهره 
برجسته اسالمی ، بخصوص پیامبران و ائمه سالم الله علیهم 
اجمعین و قهرمانانی که شیعه نخستین را تشکیل می دادند 
از آنچه را  بازشناسی اسالم پرداخته است  بار دیگر به  داشته 
یافته نوشته گفته و عرضه کرده تابا خود به گور نبرد بی آن که 
راه نقد حتی نقد اساسی آنها را بسته و کار بازشناسی اسالم 

را تمام شده بداند
بنده دکتر شریعتی را در این چهره می بینم و اضافه میکنم که 
در این بازشناسی خامی های فراوان دارد و کار تحقیقی مستندش از کار قریحه 
ای و ذوقی اش بسیار کمتر است من می دانم که او در این برداشت های سلیقه 
ای و ذوقی که می تواند با خطاها و اشتباهات و انحرافات همراه باشد ضررها هم 
زده و یا می زند اما در کنار این ضررزدنها سودها و جاذبه هایی برای عده زیادی 

ازافراد دختر و پسر جوان به سوی اسالم و تشیع داشته و دارد
خوب موضع من در برابر دکتر شریعتی و کارهای او موضع بهره برداری صحیح 
است نه لگدکوب کردن نه لجن مال کردن و نه ستایش کردن و باالبردن بلکه 
کمترین  بدون  روشنگری  با  هدفی  خدمت  در  ای  سرمایه  از  استفاده  حسن 
محافظه کاری برای تمام نقطه های ضعف او که من در این زمینه تاکنون 
محافظه کاری نکرده ام و آن را روا نمی دارم هر نقطه ضعفی در هرنوشته ای 
از دکتر مطرح شده و دوستان نشان داده اند در جایی که سخن خوبی بوده 
ام خطا است غلط  بوده گفته  ام خوب است و در جایی که حرف بدی  گفته 
اصواًل  دکتر  که  گفتم  ایشان هم  خود  به  و  ام  گفته  مکرر  و  است  خام  است 
روشت خطاست روشت نقص دارد روشت را کامل کن ولی موضعم این موضع 
است که باید از مجموعه کار او بهره برداری کرد چون انصافًا در نوشته های 
دکتر تنبهات جالب ، زیبا ، خوب و موثر فراوان است در کنار خطاهای بسیار 
و هیچ ضرورت و دلیلی در یک موضع گیری حاد به جای یک موضع گیری 

نقاد نمی بینم
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به دکتر شریعتی به سه دید ممکن است نگاه شود
همه  نصاب  حد  واجد  و  الشرایط  جامع  1-محقق 
شرایط الزم برای یک اسالم شناس محقق و صاحب 
نظر مجتهد که صالحیت های علمی موثر را آنچنان 
که در حوزه ها معمول است به دست آورده و عالوه 
بر آن صالحیت ها صالحیت های الزم دیگر را نیز 
که محققان حوزه های فعلی معمواًل در حد نصاب از 
آن برخوردار نیستند کسب کرده و بر آنها افزوده و در 
نتیجه به نوآوری های محققانه ای توفیق یافته که از 
اسالم شناختی نو و زنده و پاسخ گو به نیازهای عصر 

در عین حال تحقیق و مستند به دست آورد
است  شریعتی  دکتر  مرحوم  دیدن  نوع  یک  این 
بنده چنین دیدی را به نسبت به ایشان ندارم و نه 
تنها ندارم بلکه با آشنایی قابل مالحظه ای که با 
مبالغه  بسیار  را  دید  این  دارم  کارهایش  و  خودش 

آمیز و نابجا میدانم و رد میکنم
2-نویسنده ای است مغرض و فاسد فاسد العقیده 
و  اسالم  خواسته  می  که  مفسد  و  العمل  فاسد  و 

با  ندارم  شریعتی  دکتر  مرحوم  به  نسبت  را  دیدی  چنین  من  کند  مال  لجن  را  تشیع 
آشنایی هایی که از احوال او دارم چه در معاشرت ها و چه دیدارها و چه از کسانی 
که خیلی زیاد از جوانی تا حاال با او معاشر نزدیک بودند و از نظر گزارش هایی که 
می دهند مورد اعتماد من هستند و چه از نظر بررسی آن مقدار از کتاب ها و نوشته 
چنین  را  او  داشتم  او  با  که  حضوری  گفتگوهای  مقدار  آن  و  ام  خوانده  که  هایش 

نیافتم و نمی یابم

کاوشگر و جستجوگری بی آرام که اسالم 
را در حد کتاب هایی که در دهه های اخیر 
درباره زمینه های گوناگون اسالم و شیعی 
این  در  که  هایی  سخنرانی  و  شده  نوشته 
ببا  است  شناخته  می  شده  ایراد  زمینه 
بخصوص  جوان  نسل  نیازهای  و  سئواالت 
آشنایی  خود  زمان  تحصیلکرده  جوان 
از  بسیاری  جپاسخ  است  داشته  فراوان 
کتاب  در  آنچه  در  را  نیازها  و  سئوالها  این 
نیافته  شنیده  و  خوانده  ها  سخنرانی  و  ها 
برای  معاصر  اجتماعی  علوم  دبه  است 
رو  نیازها  و  ها  سئوال  این  به  پاسخ  یافتن 
در  را  نیازها  و  ها  سئوال  این  ه پاسخ  آورده 
آنها هم نیافته و با پیوند ریشه داری که در 
دل و احساسش با اسالم و چهره برجسته 
اسالمی ، بخصوص پیامبران و ائمه سالم 
شیعه  که  قهرمانانی  و  اجمعین  علیهم  الله 
بار  داشته  دادند  می  تشکیل  را  نخستین 
است  پرداخته  اسالم  بازشناسی  به  دیگر 
کرده  عرضه  و  گفته  نوشته  یافته  را  زآنچه 
تابا خود به گور نبرد بی آن که راه نقد حتی 
بازشناسی  کار  و  بسته  را  آنها  اساسی  نقد 

اسالم را تمام شده بداند
بنده دکتر شریعتی را در این چهره می بینم

نگاه



محمد تقی مصباح یزدی در سال 1313 هجری شمسی در شهر کویری یزد دیده به جهان گشود. وی تحصیالت مقدماتی حوزوی را در یزد به پایان رساند و برای تحصیالت 
تکمیلی علوم اسالمی عازم نجف شد; ولی به علت مشکالت فراوان مالی، بعد از یکسال برای ادامه تحصیل به قم هجرت کرد. از سال 1331 تا سال 1339 ه.ش در دروس امام 
راحل)قدس سره( شرکت و در همین زمان، در درس تفسیر قرآن، شفای ابن سینا و اسفار مالصدرا از وجود عالمه طباطبایی)رحمه الله(کسب فیض کرد. وی حدود پانزده سال در 
درس فقه آیت الله بهجت مدظّله العالی شرکت داشت. بعد از آن که دوره درسی ایشان با حضرت امام به علت تبعید حضرت امام قطع شد، معّظم له به تحقیق در مباحث اجتماعی 
اسالم، از جمله بحث جهاد، قضا و حکومت اسالمی، پرداخت. وی در مقابله با رژیم معدوم پهلوی نیز حضوری فّعال داشت که از آن جمله، همکاری با شهید دکتر بهشتی، شهید 
باهنر و حجة االسالم و المسلمین هاشمي رفسنجانی است و در این بین، در انتشار دو نشریه با نام های »بعثت« و »انتقام« نقش داشت که تمام امور انتشاراتی اثر دوم نیز به عهده 
معّظم له بود. سپس در اداره، مدرسه حّقانی به همراه آیت الله جنتی، شهید بهشتی و شهید قدوسی فّعالّیت داشت و حدود ده سال در آن مکان به تدریس فلسفه و علوم قرآنی 
پرداخت. از آن پس، قبل و بعد از انقالب شکوه مند اسالمی با حمایت و ترغیب امام خمینی )قدس سره(، چندین دانشگاه، مدرسه و مؤّسسه را راه اندازی کرد که از مهم ترین آنها 

می توان از بخش آموزش در مؤّسسه در راه حق، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه و بنیاد فرهنگی باقرالعلوم نام برد.
ایشان هم اکنون ریاست مؤّسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)رحمه الله( را از جانب مقام معّظم رهبری برعهده دارد. معّظم له در سال 1369 به عنوان نماینده دومین دوره 
مجلس خبرگان رهبري از استان خوزستان، و پس از آن نیز در دوره هاي سوم و چهارم این مجلس از سوي مردم تهران به نمایندگي برگزیده شد. ایشان دارای تألیفات و آثار متعددی 

در زمینه های فلسفه اسالمی، الهّیات، اخالق و عقاید می باشد.
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له مصباح یزدی و دکتر شریعتی  - کتاب گفتمان مصباح
ّ
برگرفته از کتاب بررسی تفصیلی ماجراهای آیت ال

روایت یازدهم
معرفی کوتاه آیت اّلله مصباح یزدی

| مقدمه |
ضد  سیاسی  اندیشه های  تنها  نه  که  بود  گونه ای  به  دوران  آن  در  حاکم  فضای 
حکومت مورد هجمه پهلوی قرار می گرفت، بلکه اصل و اساس زندگی مردم)دین( 
هم تحت فشار بود. جریان ها در جهان به دو بخش جریان استکباری آمریکا، و 
جریان های مبازه گر با آن که شامل ماتریالیسم، دیالکتیک و مارکسیسم_لنینیسم 

بود، تقسیم می شد 
در کشور ما هم این افکار و ایدئولوژی های  مخالف  با رنگ و بوی علمی و دلیل و 
استدالل و همچنین باتوجه به پیروزی هایی که سایر کشور ها در چنگ زدن به این 
مکاتب کسب کرده بودند، مورد توجه قرار گرفت؛ اما در کشور ما مسئله ای مطرح 
بود که در آن کشور ها دغدغه و مسئله نبود و آن موضوع دین بود،دین وجه تمایز 

ما از سایر ملل هاست«
نبود؛  »افیون  توده«  ها  مارکسیست  اندیشه  برحسب  تنها  نه  دین  ما  کشور  در  اوال 
بلکه در نهضت هایی مانند نهضت تنباکو محرک هم محسوب می شد . ثانیا عالماِن 
ِی  فلسفه  مقابل  در  شیعه  تفکر  و  فلسفه  بر  تکیه  با  بودند  توانسته  ما  روشنفکر 
مارکسیست ها به نقد و حتی طرح نظریه بپردازند و ثالثا ذات مردم به صورت کلی 

به سمت دین گرایش داشت.
شکل  به  نمی توانستند  غربی  اندیشه های  زمان  آن  در  که  گرفت  نتیجه  می توان 
حقیقی خود جلوه گر شود و از آنجا بود که التقاط شکل گرفت. اسالم با کفر ترکیب 
شد. درست است که در آن زمان التقاط همیشه مارکسیست نبود، اما التقاط رایج 

مارکسیست بود
البالغه  نهج  و  قرآن  و  علی)ع(  از  حرف  که  می کند  قیام  کسی  کنید  فرض  حال 
می زند، تفکرات مارکس را نقد می کند، اندیشه های سیاسی و اجتماعی را هم خوب 

می فهمد و مانع از جذب جوانان به مارکسیست می کند
ایرادی هم داشته باشد که بر او خرده گرفته  در چنین شرایطی حتما اگر این فرد 

می شد و مورد نقد قرار می گرفت
منتقدان نسبت به شریعتی چند دسته بودند؛ دسته اول اصال به عمق کالم مرحوم 
پی نبرده بودند و صرفا ایرادات جزئی را می دیدند؛ مثال اینکه چرا ریشش را می تراشد 

و .....
دسته دوم ایرادات بزرگتری می دیدند، اما اعتقاد داشتند شریعتی در مسیر رشد است 
و ایراداتش را باید به او تذکر بدهند.و دسته آخر ایرادات اساسی بر اندیشه وی داشتند 
و معتفد بودند که خط فکری او اساس تفقه را قبول ندارد و هرچند از اسالم می گوید، 

اما به اسالم ضربه می زند
نثار مرحوم  نابجا  ناسزاهای  و  بودند که فحش ها  میان دسته دیگری هم  این  در 

شریعتی می کردند.
اهمیت ماجرا از جایی شروع شد که دسته ای از علما،دیدند که حرف و گفتار شریعتی 
نقل محافل است، اما جوانی که تحت تعلیم چنین اندیشه ای باشد آیا می تواند در 

بزنگاه ها از خود گذشتگی کند؟
در این راستا نظر چند تن از علما را نسبت به شریعتی بررسی میکنیم؛

عالمه طباطبایی :
را  شریعتی  های  نوشته  گاه  هیچ 
اشتباه  را  ایشان  آثار  و  نکردند  تصدیق 
می دانستند و براساس مدارک اسالمی 
امام  می دانستند.  قبول  قابل  غیر 
سخن  به  معطوف  را  خود  نظر  همواره 
می دانستند و به صاحب سخن اهانتی 

نکردند.
شهید محراب آیت الله قاضی :

ایشان  از  شناسی  اسالم  کتاب  درباره 
جزوه  این  گفتند  پاسخ  در  شد،  سوال 

بویی از اسالم نبرده است...
شهید مطهری:

خودشان  چون  بودند.  ایشان  شریعتی  دکتر  منتقدان  بزرگترین  از  یکی  اغراق  بی 
باعث حضور مرحوم شریعتی در حسینه ارشاد بودند و به نوعی خودشان را مسئول 
متاسفانه  اما  می کردند.  عمل  تر  صریح  منتقدان  سایر  با  مقایسه  در  و  می دانستند 

تلخیص: فائزه نصرت
ترم  چهار بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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بعضی فقط نظریات ایشان در ابتدای امر را مالک 
قرار می دهند.

از جمله انتقادات ایشان میتوان به حاشیه نویسی 
جزوه اسالم شناسی اشاره کرد. شهید مطهری در 
جزوات  مانند  را  شریعتی  جزوه  این  مبحث،  این 
علمی  نظر  از  قوی،  ادبی  و  شعری  نظر  از  دیگر 
دینی  نظر  از  و  ضعیف  فلسفی  نظر  از  متوسط، 

صفر میداند.
ه مصباح 

ّ
| از جمله ایراداتی که به آیت الل

اوج  در  چرا  که  است  این  دادند،  نسبت 
انقالب به شریعتی خرده گرفته اند؟ |

گویا فراموش کردند که شهید مطهری که قبل و 
بودند،  امام)ره(  تایید  مورد  همواره  مرگ،  از  پس 
همراه با مهندس بازرگان علنا به موضوع شریعتی 
پرداختند و در اعالمیه ای موضوع شریعتی و ابهام 

زدایی در این باره را وظیفه خود دانستند
در این اعالمیه، شریعتی را از سنی گری و وهابی 
دلیل  به  داشتند  بیان  اما  دانستند؛  مبرا  بودن 

تحصیالت غربی ایشان و همچنین واقف نبودن بر معارف اسالمی، گاها از قرآن 
نزدیکانش  از  یکی  به  دکتر شریعتی  اینکه  به  باتوجه  و  می ماند  اطالع  بی  و سنت 
کند؛  اصالح  را  مطالبش  که  بود  گفته 
بنا  و  دانستند  خود  وظیفه  را  مهم  این 
به  جزوات  اصالحیه  نشریه ای  در  شد 

چاپ برسد
سید محمد مهدی جعفری )از نزدیکان 
مهندس  قول  از  بازرگان(  مهندس 
در  مهندس،فقط  که  می گوید  بازرگان 
بخش تصدیق شریعتی با شهید مطهری 
هم نظر بودند، اما به دلیل اصراری که 
انجمن پزشکان در مشترک نویسی این 
اعالمیه بین مهندس بازرگان و شهید مطهری داشتند، قبول کردند و بخش تجلیل 

و تصدیق از شریعتی را به متن اعالمیه اضافه کردند.
براساس این اعالمیه میتوان نظرات شهید مطهری نسبت به شریعتی را در دو بخش 

زیر تقسیم کرد :
 1. روشنگری در رابطه با شریعتی نه تنها باعث خال وحدت نیست، بلکه با بیان حق 

موجب الفت جامعه می شود.
2. شریعتی موحد و معتقد به نبوت و معاد بود، ولی بعضا حتی در اصول هم دچار 
خطا شده است و اگر در برابر شریعتی سکوت می کردند بنابر گفته خودشان مصداق 
الِکتِب  ِللّناِس ِفی  ّنُه  َبیَّ َبعِد ما  نِت والُهدی ِمن  الَبیِّ ِمَن  َانَزلنا  َیکُتموَن ما  ذیَن  الَّ آیهِا 

ُاولِئَك َیلَعُنُهُم الّلُه وَیلَعُنُهُم اللِعنون میشدند.
در بین علمایی که نسبت به شریعتی نقد اصولی داشتند، بودند کسانی که مالیمتر 

از دیگران این کار را میکردند.

با  ایشان  کرد؛  اشاره  کنی  مهدوی  الّله  آیت  می توان  میان  این  از 
مطرح  را  موضوعی  روز  یک  چرا  اینکه  درباره  شریعتی  دکتر 
یا اصالح می کند، صحبت کردند و  می کند و روز بعد آن را رد 
به مرحوم شریعتی گوشزد کردند تازمانی که در مسیر رشد است 
اعتقادی  مسائل  به  راجع  مخصوصا  نشده  کامل  تحقیقاتش  و 
سخن  دانشجویان  برخی  دارد  امکان  چراکه  نگوید.  چیزی 
اول ایشان را بشنوند و در جلسه بعد حضور نداشته باشند و از 
او  عقیده  تغییر  میکند،  قبول  را  مطلبی  شخصی  وقتی  طرفی 

کار دشواری است
جناح گیری شهید آیت الّله قدوسی مدیر مدرسه حقانی هم این 
چنین بود. ایشان صوت اسالم شناسی را به شاگردان خود داده 
بیان شده  این صوت  انحرافی که در  با مسائل  بود  بود و گفته 

مبارزه کنند.
منفتحی  و  لّین  شخصیت  دلیل  به  بین  این  در  بهشتی  شهید 
میکردند.  عمل  تر  مالیم  منتقدان  بقیه  به  نسبت  داشتند،  که 
ایشان معتقد بودند که باوجود ایرادات اصولی دکتر شریعتی باید 
از ظرفیت های ایشان استفاده کرد. ایشان برخی نوشته های 
بحثی که شهید  نمیدانند. طی  دفاع  و  توجیه  قابل  را  شریعتی 
مطهری با شهید بهشتی داشتند، پیروی از فلسفه دیالکتیک مادی در آثار شریعتی 

را خطر بزرگی میدانستند و وجود این خطر را به شهید بهشتی گوش زد کرده بودند
و  اسالم شناس.  و  تا محقق  است  بیشتر یک شاعر  کردند، شریعتی  تاکید  ایشان 
دلیل انحرافات او را پیروی از غرایض میدانند و این کارا را در موضوع اسالم گناهی 

نابخشوندنی بیان میکنند
شهید بهشتی در پاسخ، اسالم شناس بودن و محقق بودن شریعتی را تعریفی مبالغه 
آمیز دانستند و او را یک محقق ناآرام که به سبب اطالعات ناکافی و ارادت زیادی 
که نسبت به اهل بیت)ع( داشت، به بازشناسی اسالم پرداخته است، معرفی کرد. 
هرچند این بازشناسی ایراداتی دارد، اما سبب جذب دختران و پسران جوان به اسالم 

میشود و، میتوان با آن کنار آمد.
اسالم  شناخت  در  روشش  که  بود  کرده  گوشزد  شریعتی  به  مکررا  بهشتی  شهید 
اشتباه است. چرا که گاها اینگونه برمی آمد که دکتر به چیزی معتقد است و برای 
را  قرآن  میکرد  سعی  و  میکرد.  جستجو  قرآن  نص  در  عقیده اش  کردن  مستند 

براساس نظر خود تفسیر کند نه آنگونه که هست.
اما شهید بهشتی هرچه بیشتر میگذشت و جلوتر میرفت، بخاطر حرکت رو به جلوی 

مرحوم شریعتی، او را به اسالم نزدیکتر میدید.
شهید  تفاوت  اما  داشت؛  شریعتی  مرحوم  به  نسبت  را  ایراداتی  هم  بهشتی  شهید 
بهشتی و آیت الله مصباح در این بود که شهید بهشتی اعتقاد داشتند شریعتی در 
کنار ایراداتی که دارد، اوال به دلیل حسن نیت و نقد پذیری باالی دکتر شریعتی، ثانیا 
نکات مثبت و عینی که وجود داشت و ثالثا مسیری که دکتر رو به جلو طی می کرد، 

میتوان از ایشان استفاده کرد
ایجاد  ایرادت اساسی در کنار  به دلیل  را  را قبول کند، دومی  اولی  اگر کسی  حال 
انگیزه در مسیر نهضت، موجب سست شدن پایه های اسالم اصیل بداند باید اورا 

تکفیر کرد؟

شناس  اسالم  پاسخ،  در  بهشتی  شهید 
تعریفی  را  شریعتی  بودن  محقق  و  بودن 
محقق  یک  را  او  و  دانستند  آمیز  مبالغه 
و  ناکافی  اطالعات  سبب  به  که  ناآرام 
بیت)ع(  اهل  به  نسبت  که  زیادی  ارادت 
پرداخته  اسالم  بازشناسی  به  داشت، 
است، معرفی کرد. هرچند این بازشناسی 
و  دختران  جذب  سبب  اما  دارد،  ایراداتی 
پسران جوان به اسالم میشود و، میتوان 

با آن کنار آمد.
گوش  شریعتی  به  مکررا  بهشتی  شهید 
شناخت  در  روشش  که  بود  کرده  زد 
اسالم اشتباه است. چرا که گاها اینگونه 
است  معتقد  چیزی  به  دکتر  که  برمی آمد 
نص  در  عقیده اش  کردن  مستند  برای  و 
میکرد  سعی  و  میکرد.  جستجو  قرآن 
نه  را براساس نظر خود تفسیر کند  قرآن 
آنگونه که هست. اما شهید بهشتی هرچه 
بخاطر  میرفت،  جلوتر  و  میگذشت  بیشتر 
حرکت رو به جلوی مرحوم شریعتی، او را 
بهشتی  ،شهید  میدید  نزدیکتر  اسالم  به 
هم ایراداتی را نسبت به مرحوم شریعتی 

داشت

نگاه
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له مصباح
ّ
آیت ال

این مورد دست  به قضاوتی در  آنها میتوان  بررسی  و  آثار دکتر شریعتی  به  با رجوع 
پیدا کرد

در این مجال به برخی از انحرافات شریعتی و موضع گیری های طرفین میپردازیم :
یا  بله  آثار ایشان وجود داشت، نگاه تحلیلی) نه تحلیلی  از جمله موارد مهم که در 
خیر دستگاه، بلکه به صورت تحلیل داده( به مسائل از جمله اسالم است؛ که گاها 
جامعه را نسبت به روحانیون بدبین میکرد. هرچند که عده ای بر این باورند که بعضا 

از روحانیون دفاع کرده است، که البته درست هم است
از طرف دیگر، در برخی از مسائل مهم و اساسی دین اسالم، مانند توحید و معاد 
نظراتی داشت که توجیه آن سخت است؛ مثال در نمایشنامه حر، حر و عمر بن سعد 
را از یک پایگاه اجتماعی میداند که هر دو از جالد شدن اکراه دارند. در پاورقی بیان 

میکند که این تضادها در انسان شناسی معنی میشوند و 
و  متکلمان  و  فیلسوفان  که  آن چیزی  نه  درست،  معنی 
علمای الهی با زبان فلسفی و به عنوان واقعیت علمی، 
دینی از آن سخن میگویند و عالی ترین ارزشهای مترقی 
از خیاالت و  به صورت مجموعه ای  را  انسانی  و سازنده 

خرافات تبدیل میکنند
نفی  را  آخرت  و  دنیا  وجود  اسالم شناسی هم  جزوه  در 
اسم  را  آخرت  و  تفصیلی  صفت  یک  را  دنیا  و  میکند 
مکان جغرافیایی میداند. اگر کسی فقط خودش را ببنید 
و  دنیا  آن  نام  باشد؛  حریص  روزمره  مسائل  به  نسبت  و 
اگر غیر از این باشد آخرت است. بار دیگر وقتی مسئله 
در  میکند.  تاکید  خود  برگفته  میکشد،  پیش  را  اخالق 
را مطرح میکند  کتاب کویر هم دوباره چنین مسئله ای 
و  انسان  کردن  پاک  برای  انسانی  تالش  را  مذهب  و 

بازگشت او به خدا میداند
همین قبیل مسائل موجود در آثار شریعتی، باعث میشد 

برخی بگویند هرقدر که مسلمان و معتقد باشد، بیان چنین مسائلی، با اصل اسالم 
اشکال دارد و اگر کسی به سبب اینها جذب اسالم شود؛ بعید نیست بعد از شناخت 

اسالم اساسی بگوید ارزانی خودتان و جا بزند.
شهید  هم  بازهم  موارد،  این  وجود  با  چرا  بیاید  پیش  سوال  است  ممکن  اینجا  در 

بهشتی نکات مثبت دکتر شریعتی را میدیدند؟
به  به حسن ظنی که  باتوجه  اما  بودند؛  امور واقف  بر  این  و دیگران  شهید بهشتی 
این  که  همانطور  میدانستند؛  اصالح  قابل  را  مسائل  این  داشتند،  مرحوم شریعتی 
روند اصالحی در آثار دکتر شریعتی نظیر موضوع روحانیت مشهود است؛ همچنین 
بعید است دکتر  آثار صحیح نیست و  این  از  گاهی اعتقاد داشتند برداشت دیگران 

چنین نظری داشته باشند
باتوجه به آنچه بیان شد، میتوان تاحدی دلیل موضع گیری آیت الله مصباح را نسبت 

به شریعتی دانست.
نسبت  خاص  حساسیت  دینی،  مسائل  بر  عام  حساسیت  سبب  به  عالمه  حضرت 
برابر افکار و نوشته  بنابر سلیقه ای که داشتند، در  به مسائل اعتقادی و همچنین 
های شریعتی با وسواس بیشتری عمل میکردند. بخاطر همین طرز تلقی با برخی 
نسبت  گیرهایشان  موضع  تمام  نبودن  درست  به  داشتند. عالمه  نظر  اختالف  هم 

به شریعتی معترفند؛ اما آنچه مشخص است این است که در مواردی که دیگران 
مخالف ایشان بودند، بعد از مدتی به صحت حرف عالمه اعتراف کردند. 

این مسائل موجب شد تا ایشان به روی پاسداری از مرزهای ایدئولوژیک تشیع، مقدار 
بیشتری حساسیت نشان دهند

البته در ابتدای امر حساسیت آیت الله مصباح بر روی شریعتی به این اندازه نبود. 
اهل  به  ارادتش  سبب  به  و  بود  مذهبی  خانواده ای  در  دکتر  اینکه  دلیل  به  بلکه 
بیت)ع( و تحقیقات و اطالعات ناقص و تحصیالت در فرنگ و به قول خود مرحوم 
ایشان  جانب  از  را  اعتقادی  مسائل  بیان  توقع  او،  امثال  و  سارتر  دادن  قرار  معبود 
نداشت. باتوجه به اینکه در زمان شاه فعالیت های گسترده ای در جهت تبلیغ دین 
انجام نمیشد، توقع بینش عمیق از دکتر شریعتی را نداشت و میدانست این مسائل 
مهندس  شخص  چراکه  است؛  اطالعات  کمی  بخاطر 
بازرگان هم در کتاب »راه های طی شده« در مورد معاد و 

مطالب دیگر مسائل نادرستی را مطرح کردند.
عام  و  ارشاد  به حسینیه  دکتر  ورود  با  حساسیت عالمه 
انتشار جزوه اسالم  با  آغاز شد.  شدن سخنرانی هایش 
شناسی، به سبب  مسائل انحرافی، شدت یافت. مثال در 
جزوه تشیع علوی تشیع صفوی، وجود نهرهای شیر را 
در بهشت، که صراحتا در قرآن به آن اشاره شده، کتمان 
میکند. یا الالیی خواندن جبرئیل برای امام حسین)ع( 
ابواب  این  در  تمسخر  و  طعنه  با  و  میداند  مسخره  را 

سخن میگوید
تمسخر  به  اسالمی  اندیشمند  در کسوت یک  شخصی 
این عمل  برابر  در  فقط  اسالم شناسان  و  پرداخته  دین 
که  اساتید  از  عده ای  سرانجام  اما  میکردند.  مسامحه 
حتی دکتر لیاقت شاگردی آنها را هم نداشت، نتوانستند 
اما  داده،  رخ  اشتباهی  که  گفتند  نهایتا  و  کنند  سکوت 

نباید چهره شریعتی مخدوش شود
| چرا عالمه به این اندازه نسبت به مسئله دکتر شریعتی حساس بود 
و اعتقاد داشت ایشان قصد تغییر عقیده خود را ندارد؟ و آیا بالفاصله 

بعد از شروع نقد دکتر شریعتی به نقد علنی وی پرداختند؟ |
در پاسخ باید گفت که عالمه در ابتدا تقاضای گفتگوی دوستانه با شریعتی را داشتند.
که  شد  این  بر  قرار  و  کردند  صحبت  شریعتی  انحرافات  درباره  آشتیانی  شهید  با 
عالمه طباطبایی که مورد قبول همه است با دکتر شریعتی صحبت کنند. اما عالمه 
طباطبایی بعد از اصرارهای مکرر آیت الله مصباح و سرانجام استخاره، شریعتی را 

غیر قابل اصالح دانستند و نپذیرفتند
از این جا به بعد قضیه را از کالم خود عالمه در خاطراتشان می شنویم:

شهید دانش گفت: خودت حاضر هستی یک جلسه بحثی با او داشته باشی؟
اگر  ندارد.  ای  فایده  من  امثال  کردن  صحبت  ولی  هستم،  حاضر  من  گفتم: 
شخصی مثل آقای طباطبائی صحبت می کرد، امیدی بود که یک جایی اعتراف 

به اشتباهاتش کند، ولی در مقابل من حاضر به اعتراف به اشتباهش نمی شود
 ایشان گفت: من امید دارم که مفید باشد. حاال چه زمانی بگویم بیاید قم؟

 گفتم: آقای دانش، این آقای شریعتی که من می شناسم، قم بیا نیست. من می 

حسینیه  به  دکتر  ورود  با  عالمه  حساسیت 
آغاز  هایش  سخنرانی  شدن  عام  و  ارشاد 
به  شناسی،  اسالم  جزوه  انتشار  با  شد. 
سبب  مسائل انحرافی، شدت یافت. مثال 
در جزوه تشیع علوی تشیع صفوی، وجود 
نهرهای شیر را در بهشت، که صراحتا در 
میکند.  کتمان  شده،  اشاره  آن  به  قرآن 
امام  برای  جبرئیل  خواندن  الالیی  یا 
و  طعنه  با  و  میداند  مسخره  را  حسین)ع( 

تمسخر در این ابواب سخن میگوید
شخصی در کسوت یک اندیشمند اسالمی 
به تمسخر دین پرداخته و اسالم شناسان 
فقط در برابر این عمل مسامحه میکردند. 
حتی  که  اساتید  از  عده ای  سرانجام  اما 
نداشت،  هم  را  آنها  شاگردی  لیاقت  دکتر 
که  گفتند  نهایتا  و  کنند  سکوت  نتوانستند 
اشتباهی رخ داده، اما نباید چهره شریعتی 

مخدوش شود

نگاه



آیم تهران.
کی  شما  خوب.  خیلی  گفت:   

می آیید تهران؟
آیم  می  روز  فالن  من  گفتم: 
تهران  ساعت  فالن  تهران، 
من  بگذارید  قراری  هر  هستم. 

حاضرم.
که  ساعتی  هر  گفت:  ایشان 
ساعت  یک  تهران،  رسید  می 
بعدش من شریعتی را می آورم 

منزل ]محل سکونت[ شما.
تهران  رفتیم  موعد  سر  ما   
ما  موعد  از  مدتی  و  نشستیم 

گذشت تا اینکه آقای دانش تنها آمد
گفتیم: رفیق شما کجاست؟

گفت: کسالتی داشت !
پیش  بیاید  که  نیست  آدمی  او  که  کردم  عرض  شما  به  من  دانش،  آقای  گفتم:   

من و بحث کند
گفت: نه! کاری برای او پیش آمد 

گفتم: از من بپذیر او نمی آید پیش من. بیا یک قرار دیگری بگذاریم که من و او 
بیاییم آنجا. بعد هم گفتم که به نظر من بهترین جا منزل شما است )چون منزل 
ایشان نزدیک حسینیه ارشاد بود( قرار بگذارید هر ساعتی با هم توافق می کنید، 
او بیاید آنجا و من هم می آیم و  جلسه هم خصوصی باشد تا ایشان فکر نکند که 
با  و  نشینیم  دوستانه می  کنیم،  بوق  توی  و  بیاوریم  در  می خواهیم »هوچیگری« 

ایشان صحبت می کنیم
 روزی که برای مالقات و صحبت کردن با ایشان می خواستم به تهران بروم، مرحوم 
دکتر بهشتی به منزل ما آمد ، صحبت از شریعتی شد، ایشان درباره شریعتی گفت: 
»دکتر آدم پرگویی است و اهل تحقیق نیست، او اسالم ُسراست، نه اسالم شناس، 

سخنرانی می کند اما خیلی پایبند این نیست که سخنانش درست است یا خیر!
این  و  کنم  می  مطالعه  ساعت   15 سخنرانی،  یک  برای  »من  گفت:  ایشان  بعد   
شخص با توجه به اینکه چند سخنرانی در روز دارد، به مطالعه درباره مسائل اسالمی 

نمی رسد و طبعًا لغزش های زیادی خواهد داشت«
 بعد ایشان گفت: »ما با آقای مطهری یک جلسه ای داشته ایم و پیغامی را توسط 
سید علی آقای خامنه ای داده ایم،چون ایشان ]شریعتی[ در باره روحانیت بدگویی 
می کرده ، به مسئولین حسینیه ارشاد این پیغام را داده ایم و مضمون آن پیغام این 
آقای شریعتی  به دست  را  آمریکا  ترین دشمن  آنها گفتیم که شمابزرگ  به  بود که 
دارید می کوبید! چراکه خود آمریکایی ها اعتراف کرده اند که بزرگترین دشمن آنها 

روحانیت شیعه است،متوجه هستید یا نه؟«
 من بعد از جلسه با دکتر بهشتی رفتم تهران برای مالقات با شریعتی. به نظرم روز 
تولد حضرت زهرا )سالم الله علیها( بود. عصر آن روز ایشان در حسینیه ارشاد درباره 
زن سخنرانی داشت. ما صبح اول وقت خودمان را به زحمت رساندیم آنجا، مدتی 
نیامد. ایشان ]شهید  باز کسی  نیامد. مشغول صبحانه شدیم،  صبر کردیم و کسی 

دانش که قرار مالقات در منزل ایشان بوده[ با حسینیه ارشاد تماس گرفت، گفتند: 
اینجا نیست! با منزل تماس گرفت، گفتند: اینجا نیست! پیدایش نکرد.

 نزدیکی های ظهر از بس تلفن کرد این طرف و آن طرف، باالخره او را پیدا کرد
 ایشان ]دکتر شریعتی[ گفت: تب دارم و سخت افتاده ام و نمی توانم از جایم برخیزم 

و به هیچ وجه برای من مقدور نیست.
 ما با لبخند به آقای دانش فهماندیم که پیش بینی ما درست بود، شما این قدر زود 

باور نباشید. نمی دانم ایشان باورشان شد یا نه؟
و  تب داشت  ایشان  گرفتند  بودیم. هر چه خبر  آنجا  ما  از ظهر هم  بعد  تا  روز  آن   
برای  ارشاد  حسینیه  به  و  شد  خوب  حالش  هم  ظهر  از  بعد  وهمان  بود  خوابیده 

سخنرانی رفت.
 »من ظّن قوی داشتم و با این قرائن هم تقویت شد که شریعتی کسی نیست که 

در صدد تحقیق باشد«
که هدف  و مشخص شد  آشکار شد  الله مصباح  آیت  و هدف  ترتیب قصد  این  به 
اولیه آیت الله مصباح اصالح افکار شریعتی بوده، اما ایشان خودشان قبول نکردند

این از وظایف حضرت عالمه بود که ایرادات شریعتی را حداقل برای طالب بازگو 
کند. اما چیزی که در این زمان مطرح میشد »وحدت« بود.

و  داشتند  خوبی  لحن  و  قلم  شریعتی  دکتر  مصباح،  الله  آیت  سخنان  به  توجه  با 
توانستند خیلی سریع بین مردم مقبول شوند. اما بعد از آن دور برداشتند و حتی بعد 

از اینکه اشتباهاتشان مشخص شد، از اصالح آنها سرباز زدند.
از طرفی اغلب روحانیون طرفدار نهضت که به رهبری امام )ره( قیام کرده بودند، 
به سبب مبارزات علیه حکومت پهلوی، عمر خود را غالبا در تبعید و زندان سپری 
میکردند و زمانی برای مبارزه با انحرافات فرهنگی نداشتند. کم نبودند روحانیونی 
که تحت تاثیر سخنان شریعتی قرار گرفته بودند و ماجرا به صورتی پییش رفته بود 

که هرکس مخالف شریعتی بود، به این معنا بود که موافق حکومِت پهلوی است.
عالمه در جایی دیگر به موضوع شریعتی و منافقان اشاره میکند و میگویند: ماجرا 
به نحوی پیش رفته بود که مجبور بودیم به دلیل حرکت سیاسی برخی با افکارشان 
کنار بیاییم. باتوجه به حفظ وحدت و مبارزه با مسائل انحرافی و پاسداری از اسالم 
اصیل، روش مبارزاتی که عالمه اتخاذ کردند، این بود که، این  مسائل را بدون ذکر نام گوینده، 

درسشان  کالسهای  در 
این  با  میکردند.  مطرح 
اوصاف کسی نمیتوانست 
عالمه را در برابر انقالبیون 
قرار بدهد، هرچند باتوجه 
و  آشناییشان  سابقه  به 
با  که  رفاقتی  همچنین 
سران نهضت نظیر شهید 
این  داشتند،  بهشتی 

قضیه کامال منتفی بود.
عالمه  خود  قول  به  اما 
شرایط به گونه ای بود که 
بگویند  صراحتا  نمی شد 
این نظریات اشتباه است، 

صحبت  و  مالقات  برای  که  روزی 
کردن با ایشان می خواستم به تهران 
بروم، مرحوم دکتر بهشتی به منزل ما 
آمد ، صحبت از شریعتی شد، ایشان 
آدم  »دکتر  گفت:  شریعتی  درباره 
نیست،  تحقیق  اهل  و  است  پرگویی 
او اسالم ُسراست، نه اسالم شناس، 
سخنرانی می کند اما خیلی پایبند این 
است  درست  سخنانش  که  نیست 
برای  »من  گفت:  ایشان  بعد  خیر!  یا 
مطالعه  ساعت   15 سخنرانی،  یک 
به  توجه  با  شخص  این  و  کنم  می 
به  دارد،  روز  در  سخنرانی  چند  اینکه 
نمی  اسالمی  مسائل  درباره  مطالعه 
 لغزش های زیادی خواهد 

ً
رسد و طبعا

داشت«

نگاه

مصباح،  الله  آیت  سخنان  به  توجه  با 
داشتند  خوبی  لحن  و  قلم  شریعتی  دکتر 
مقبول  مردم  بین  سریع  خیلی  توانستند  و 
از آن دور برداشتند و حتی  اما بعد  شوند. 
شد،  مشخص  اشتباهاتشان  اینکه  از  بعد 

از اصالح آنها سرباز زدند.
نهضت  طرفدار  روحانیون  اغلب  طرفی  از 
بودند،  کرده  قیام  )ره(  امام  رهبری  به  که 
پهلوی،  حکومت  علیه  مبارزات  سبب  به 
تبعید و زندان سپری  عمر خود را غالبا در 
میکردند و زمانی برای مبارزه با انحرافات 
روحانیونی  نبودند  کم  نداشتند.  فرهنگی 
که تحت تاثیر سخنان شریعتی قرار گرفته 
بودند و ماجرا به صورتی پییش رفته بود که 
معنا  این  به  بود،  شریعتی  مخالف  هرکس 

بود که موافق حکومِت پهلوی است
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از طریق شهید مطهری به عالمه منتقل میکرند.
یا  شنیده ها حاکی از آن است که امام)ره( در نامه به شهید مطهری گفته بودند، 

شریعتی را برکنار کنید یا اصالحش کنید.
همچنین بعد از مرگ شریعتی، از مرگ ایشان با لفظ فقد یاد میکنند و در زمانی که 
همه دکتر را شهید خطاب میکردند، حتی واژه مرحوم راهم بکار نمیبرند و میگویند: 
اگر او را مسلم میدانستم، مرحوم خطاب میکردم .) برگرفته از خاطرات سید حمید 

روحانی(
در  سعی  امام)ره(  نظرات  برخالف  عالمه  حضرت  که  است  این  آقایان  حرف  تمام 
قاسم  االسالم  حجت  گفته  بنابر  که  حالی  در  داشتند،  جامعه  کردن  دوقطبی 
روانبخش، جلسات هفتگی که در قم با موضوع نقد افکار شریعتی شکل میگرفت، 

بالفاصله بعد از شنیده شدن سخنان امام)ره( ملغی شد
این  در  بپردازیم.  مصباح  الله  آیت  و  بهشتی  شهید  موضوع  به  نیست  بد  پایان  در 
سالها عده ای سعی داشتند بگویند که میان آن دو بزرگوار بحث و جدلی رخ داده و 

سرانجام موجب قهر شده است 
در   46 سال  در  ایشان  است،  مسئله  این  کننده  روشن  خوبی  به  رهبر  سخنان 
الله مصباح را خیلی دوست  آیت  به شهید بهشتی گفتند:ایشان  مصاحبه ای راجع 
الله مصباح و امثال او خوشم می آید. از آدم  میداشت و تصریح میکرد من از آیت 

های آرام و مالیم و تودار خوشش می آمد.
یا اینکه آیت الله منتظری به آیت الله مصباح، به سبب تعاریف بسیاری که از شهید 

بهشتی داشتند گفته بودند:»تو از بهشتی بک بت ساخته ای.«
قدمت دوستی آن دو بزرگوار به چهل سال می رسید و حتی زمانی که شهید بهشتی 
در  که  نظرهایی  اختالف  باوجود  و  داشتند  مکاتبه  هم  با  بودند،  رفته  هامبورگ  به 
ایشان  دوستان  ترین  صمیمی  از  بود  کم  بسیار  هرچند  داشتند  عالمه  با  مواردی 

محسوب می شدند

چراکه موجب دو قطبی گری در صفوف مبارزان میشد.
| اما چه چیزی باعث میشد که عالمه در تصمیمش راسخ باشد؟ |

آیت الله مصباح با بیان چند نمونه از انحرافات پاسخ این سوال را میدهد
باتوجه به تاثیر و مقبولیت باالی شریعتی در میان قشر تحصیل کرده، فراهم نبودن 
برخی  به  مرحوم  نبودن  پایبند  طرفی  از  و  اصیل  اسالم  اصولی  تبلیغ  برای  زمینه 
مقیدات، چنین افکاری ایجاد میشد که فرد میتواند مسلمان باشد، و برخی چیزها را 
رعایت نکند. )مثال مارکسیست باشد و اسالم را از یک عالم اسالمی بهتر بشناسد( 
احزاب  عضو  هم  بعد  و  می آوردند  رو  سوسیالیست  به  کم  کم  افراد  اوصاف  این  با 

المذهب و ضد مذهب میشدند.
نقش دیگر این افکار این بود که باعث میشد، بعضی گروه ها برخی عقاید التقاطی 
را بپذیرند ،به قول شهید مطهری شریعتی یک گرایش عملگرا ایجاد کرده بود، که 
به اعتقادات بهای کمتری داده میشد و از طرف دیگر رغبت افراد را برای شرکت در 
مبارزات کم میکرد، چرا که به سبب این گرایش هرکس به فکر آسایش خودش بود. 
مبارزه  جریانات  این  علیه  روزها  آن  در  که  کسی  تنها  عالمه،  حضرت  گفته  بنابر 

میکرد، شهید مطهری بود.
تمام این قضایا در زمانی بود که هنوز نامه امام )ره( دریافت نشده بود. زمانی که نامه 
امام)ره( با مضمون اینکه بخشی از مبارزات علیه امپریالیسم است. در جهت حفظ 
وحدت بین مبارزین، اختالفی مطرح نمیشد و اگر هم در جلسه ای چنین حرفهایی 
زده میشد، سعی در خاموش کردن آن داشتند. امام خمینی)ره( در این نامه به طور 
آشکار تصریح کرد، این جلوگیری از تفرقه نباید باعث شود که فراموش کنیم، برای 

اسالم مبارزه میکنیم و نباید ال معاندان همراه شویم
آنچه از سخنان امام)ره( برمی آید این است که، امام در موارد مربوط به نهضت و به 

انحراف کشیدن آن بسیار حساس بودند
آیت الله مصباح، شهید مطهری را عامل نگارش نامه می داند و حتی می گوید که 

خود شهید مطهری به دیدار امام)ره( رفته بودند و نامه را از ایشان گرفته بودند
شهید مطهری در یکی از سخنرانی هایش پیرامون علل گریز از ایمان که بعدها در 
کتابی به نام »علل گرایش به مادی گری« به چاپ رسید، در پاسخ به این انتقاد که 
اکنون دشمن ما کمونیست نیست و شاه دشمن مشترک ماست فرمودند که جهت 

مبارزه ما با کمونیست یکی نیست و بهتر است از همین حاال خط خود را جدا کنیم
حال اگر عالمه این خطر را درک کرده باشند و به جای مبارزه با اشخاص به مبارزه 
با افکار بپردازند کار اشتباهی کرده است؟ این را ضمیمه کنید به این موضوع که 
برخی وقت ها)حتی قبل از نامه امام)ره(( مسائلی از ایشان مطرح میشد که صراحتا
به دکتر شریعتی باز می گشت، و هر آدمی را که مشی شبیه به مشی عالمه داشت، 

به درستی کارش و رضایت امام)ره( مطمئن میکرد
هر آنچه تا کنون گفته شد، درسالهای 55 تا 56 رخ داده است، فلذا میتوان نتیجه 
گرفت باتوجه به اعمال عالمه و کدهایی که گاها توسط امام)ره( دریافت میکردند، 
حضرت آیت الله مصباح، به هیچ وجه مقابل امام)ره( نبودند. اما چرا امام)ره( نظر 

خود را صراحتا اعالم نکرد؟
آنچه از سخنان آیت الله مصباح بر می آید، این است که، در آن زمان دیدار امام)ره( 
بسیار دشوار بود، حتی نامه نگاری هم به سادگی انجام نمیشد و باتوجه به جایگاه 
رهبری حضرت امام)ره( نمیشد که نظرات خود را بیان کنند. اما گاها پیامهایی را از 

 |  تصویر دکتر شریعتی به همراه مجید شریف واقفی از اعضای سازمان مجاهدین خلق- بهمن 57 تهران طریق شهید مطهری به عالمه منتقل میکردند



مهدی بازرگان در سال های انقالب مشروطه، سال 1286 در خانواده ای مذهبی آذربایجانی به دنیا آمد. در سال 1306 در میان نخستین گروه محصالن ممتاز اعزامی دولت 
پهلوی قرار گرفت و به کشور فرانسه رفت. او در مدرسه حرفه و فن شهر پاریس در رشتٔه ترمودینامیک و نساجی تحصیل کرد و پس هفت سال در سال 1313 به ایران بازگشت. 

بازرگان در ابتدا مخالف دخالت در سیاست بود اما با تشکیل دولت محمد مصدق وارد فعالیت سیاسی شد. او در ابتدا به عنوان معاون وزیر فرهنگ کابینه اول مصدق برگزیده شد 
و سپس از طرف مصدق به عنوان رئیس هیئت خلع ید از شرکت نفت انگلیس انتخاب شد. وی در اواخر دولت دوم مصدق، اولین شبکه لوله کشی آب تهران را تأسیس کرد. پس از 
سقوط دولت مصدق در جریان کودتای 28 مرداد، فعالیت های سیاسی بازرگان گسترش بیشتری یافت. مهدی بازرگان به همراه چهره هایی از جمله سید رضا زنجانی اقدام به تأسیس 
نهضت مقاومت ملی کردند و در آن بسیاری از طرفداران مصدق نظیر داریوش فروهر و محمود طالقانی را برای مبارزه سیاسی سازمان دادند بعد از شکست نهضت مقاومت ملی، 
بازرگان به همراه الّلهیار صالح، باقر کاظمی، غالم حسین صدیقی و کریم سنجابی، از مؤسسان جبهه ملی دوم بود و کمی بعد با تأیید محمد مصدق و با همراهی یدالله سحابی و 
محمود طالقانی اقدام به تأسیس حزب نهضت آزادی کرد. مهدی بازرگان به عنوان اولین نخست وزیر ایران پس از پیروزی انقالب 1357 )رئیس دولت موقت( معرفی شد و نه ماه 
بعد پس از اشغال سفارت آمریکا،استعفا کرد. بازرگان بعد از استعفاء از نخست وزیری در دوره اول مجلس شورای اسالمی به نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسالمی انتخاب 
شد. و تا پایان عمر خود در تمام دوره های انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ثبت نام کرد اما پس از دوره اول مجلس همواره رد صالحیت می شد. مهدی بازرگان در 30 دی 1373 

خورشیدی در ضمن سفر درمانی، در زوریخ درگذشت و بعد از انتقال پیکر او به تهران و تشییع از مقابل حسینیه ارشاد، در قم دفن شد.

شریعتی به روایِت مهندس مهدی بازرگان
برگرفته از سایت بنیاد فرهنگی مهندس بازرگان

 | نقش دکتر شریعتی در انقالب |
انقالب ما و نظام جمهوري اسالمي، روي سه پایه مشخص و مسلم، با سه شعار 
و سه رکن مهم بنا شده است. سه پایه یا سه رکني که دکتر شریعتي در افکار و 
روحیات نسل جوان بذرپاشي و آب یاري کرد و از طرف رهبري و متولیان انقالب 
از  است  عبارت  رکن  آن سه  گرفت.  قرار  برداري  بهره  مورد  تمام  هنرمندي  با 
شهادت، امامت و انتقام. حمایت از مستضعفین و اصطالح استضعفاف نیز که از 
اهداف سیاسي و شعارهاي تبلیغاتي تداوم انقالب مي باشد، نیز یادگار اوست. و 
در برابر استضعاف، استکبار را داریم و ستیزه گري با صاحبان زر و زور و تزویر. در 
میان صنف یا سه طبقه اخیر، دکتر شریعتي با صاحبان زِر وطني مصاف چندان 
نداشته، منطق سوسیالیسم و افکار مترقِي اروپایِي ضدسرمایه داري آن را در زبان 
و قلم دکتر بیشتر انداخته جالبیت مي داده است ولي با صاحبان زور که در رأس 
آنان شاه و دربار و ساواک قرار داشت و با اهل تزویر یا همسایگان بلعم باعورا، 

دست و پنجه هاي زیاد نرم کرد.
در هر حال، اشتیاق و استقبال از شهادت که در گفتارها و نوشتار هاي دکتر به 
جالب ترین گونه روح و رنگ یافته و به جوانان هدیه شده بود، اگر وجود نداشت، 
حماسه هاي سرنوشت ساز و تاریخِي میدان ژاله، خیابان سرچشمه تهران و نظایر 
نیامده، کمر  به وجود  ایران  تبریز و جاهاي دیگر  آن در قزوین، سنندج، مشهد، 
استبداد شکسته نمي شد و سپس جنگ عراق با چنین تعداد داوطلباِن عاشق و 
کفن پوش، آغاز و دوام نمي یافت. اگر دکتر شریعتي در کتاب »امام و امت« تکیه 
و تأکید روي نیاز امت به امام و رهبِر مرشد و مطاع همگان نمي کرد، رهبري و 
والیت در انقالب و نظام حاکم چنین قداست و قدرت نمي یافت. همچنین اگر 
ستیزه گري او با سازش کاري، با سرمایه داري و با مظاهر استثمار و استعمار جاري 
و ساري در دل و دیده هاي امت ایران نشده بود، تداوم انقالب پا نمي گرفت یا 

به سوي دیگر متمایل مي شد.
برنامه هاي بعدي دفاع از مستضعفین، پنجه در پنجه ي استعمار و امپریالیسم و 
درافتادن با خارج و خارجي ها، بیش از پرداختن به داخل و خودي ها، اگر نگوییم 
صد در صد نشأت گرفته از دکتر شریعتي است ولي حامل یادگارهایي از اوست. 

ضمنًا معرف هماهنگي نسبي آرمان ها و روحیات امام خمیني با دکتر شریعتي و 
نسل جوان ایران است. افسوس که عمرش کوتاه بود و مهلت و میدان نیافت 
تا در پرورش و آبیاري بذرهاي سر از خاک درآمده و در تزکیه و طرد علف هاي 
به 18۰  را، که گاهي  انحراف ها  یا  تفریط ها  و  افراط  نموده، جلوي  هرزه عمل 

درجه رسیده است، بگیرد.
البته نمي گوییم آنچه در آستانه ي انقالب و از ابتدا تا حاال شده و تحقق یافته 
است عینًا همان مي باشد که شریعتي مي گفته و مي خواسته است. آنچه مسلم به 
نظر مي آید این است که اواًل اگر تا این اندازه دل ها و دیده هاي نسل جوان ما، 
اعم از متدین و نیمه متدین، قبل از انقالب، و بعد از انقالب محو در قلم و بیان 
شریعتي مي شده است، یکي از دالئل آن تجانس و توافقي است که آمال و افکار 
او، که خود آنها تأثیریافته از مکان و زمان و از مقتضیات محیط زندگي و پرورش 
او بوده است، انطباق با نسل جوان و نیازهاي مردم ایران داشته، صمیمانه به هم 
پیروزي  در  شریعتي  دکتر  اگر  و  مي پذیرفته اند.  را  یکدیگر  و  مي خورده  جوش 
انقالب اسالمي ایران به رهبري آیت اهلل خمیني عمیقانه سهیم بوده است، باید 
گفت هر دوي آنها و بلکه هر سه آنها؛ یعني شریعتي، خمیني و نسل اخیر ایراني، 
به گونه اي متصل و متمم یکدیگر بوده، و مثلث مرتبطي را تشکیل مي داده اند.

اخیراً کتابي از آقاي داریوش شایگان تحت عنون »یک انقالب مذهبي چگونه 
است؟« در پاریس منتشر شده است که در آن دکتر علي شریعتي را به عنوان 
ایدئولوگ نمونه ي دوران معاصر و جواب گوي نیاز عمومي جوانان امروز، خصوصًا 
ملت هاي شرقي استعمار زده و غرب زده معرفي مي نماید . غرض از تألیف کتاب، 
بررسي انقالب اسالمي ایران با دید وسیع علمي- فلسفي- اجتماعي- تاریخي 
است. انقالب اسالمي ایران، نه به صورت یک بدعت مذهبي یا سیاسي و پدیده ي 
استثنایي که مخصوص ملت و محیط ایران بوده باشد، بلکه یک نیاز و نهضت 
عمومي بشریت معاصر که هم دل زده از ایدئولوژي هاي ظاهراً علمي- سیاسي- 
اقتصادي ولي خشک و بي خاصیت مغرب زمین شده است و هم وجدانًا احساس 
قدیم  اعتقادي  عاطفي-  ایده آل هاي  و  ارزش ها  احیاي  به  احتیاج  و  وابستگي 
منطق  در  توجیه  قابل  غیر  و  نامعقول  که  اعتقاداتي  و  ایده آل ها  البته  مي نماید. 

کارگروه آزاد اندیشی جدال احسن
این نوشتار تقدیم می شود به روح شهید سید حسین علم الهدی
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علوم و افکار امروزي نباشد.
به نظر مؤلف، با تفصیل و توضیحاتي که در یکي از فصول کتاب مي دهد، دکتر 
یک  شیعي،  مخصوصًا  و  اسالمي  مارکسیسم  ترکیب  در  شد  موفق  شریعتي 
جهان بیني منسجم جاذبي تدوین نموده، تحویل نسل جواِن سرخورده و تشنه ي 

رستاخیز و احراز حیثیت بدهد .
دکتر شریعتي، آن طورکه در مختصر ارتباط و اطالعات که خودم از ایشان داشتم 
و دورا دور مي شناختم، پس از طي تحصیالت متوسطه و عالي و در پانزده سالي 
که »واردکار« شد، مثل انقالب ایران، دو حرکت داشت. حرکت اولش که مقارن 
تحصیالت  از  و  بود  ایران  در  مارکسیستي  و  مذهبي  ملي،  مبارزات  سال هاي 
آزادي بخش  نهضت  بحبوحه ي  در  که  فرانسه  در  او  جامعه شناسي  دانشگاهِي 
شکل  ماسینیون  لویي  و  سارتر  ژان  پل  چون  بزرگاني  با  او  آشنایي  و  الجزایر 
اتکاء  و  استفاده  با  استعمار،  و  استبداد  علیه  مبارزه  براي  بود  مي گرفت، حرکتي 

به اسالم. اما حرکت دوم او به  صورت مبارزه و انقالبي 
درآمد که بیشتر به قصد اصالح فرهنگ و آئین  ما و دفاع 
از اسالم در برابر سردمداران زر و زور و تزویر؛ مخصوصًا 
و  آمد  پیش  درگیري  اي  به خود چنین  آن. خود  سومي 

گویي که آن را ضروري تر مي دانست.
با عبارت کوتاه تر، حرکت اول یعني رو آوردن به اسالم 
براي مبارزه با استبداد و استعمار بود )همان طورکه بعضي 
را کرده  این کار  الجزایري ها  از مبارزین روشنفکر ما و 
تحقیق  و  مبارزه  به  آوردن  رو  او  دوم  حرکت  و  بودند( 
خویشتن  به  بازگشت  اولي  بود.  اسالم  تصفیه  براي 
خویش، در جلوه ي اعتقادي و اجتماعي آن؛ یعني اسالم 
ایران از  ایران بود و دومي تصفیه و تعالي مسلمانان  و 
ناداني یا نادرستي،  اثر  رکود و خرافات، خرافاتي که در 
با اتحاد سردمداران زر و زور و  در جلوه ي دنیا و دین، 
و  آمد  به وجود  ایرانیان  مسلماني  در  و  اسالم  در  تزویر، 
تشیع علوي را تبدیل به تشیع صفوي کرده و مجلسي ها 

را به جاي ابوذرها نشانده بود.
 | جنگ در سه جبهه |

به این ترتیب، دکتر شریعتي در سه جبهه وارد جنگ شد. در سخنراني ها و در 
در سه  را  دیانت  و  دولت  و  ملت  تصفیه  و  به هر سه دسته مي تاخت  کتاب ها، 
جهت مي خواست. چنین وسعِت دید و قدرِت ید، براي او نقطه ي قوت و نشانه ي 
مزیت بود ولي نقطه ضعف و مایه هالکت نیز شد. حریف اول و جبهه ي زر یا 
سرمایه داران که در زمان و مکان ما بیشتر حالت وزن شعر و مد روز را داشت، 
اگر کنار بگذاریم، بسیار طبیعي بود که دو حریف دیگر یعني ساواِک استبداد و 
از  اخراج  و  بود  زندان  اولي که  درگیر شوند. حربه  او سخت  با  ارتجاع  سروراِن 

خدمت، با حربه سنتي دومي؛ یعني تکفیر و تهمت، همکاري نمود.
دلیل و انگیزه اولي تا حدودي روشن بود. مي دانیم که بعد از کودتاي 28 مرداد 
1332، هدف اصلي دربار و دستگاه، حزب توده با تشکیالِت سیاسي و نظامیش 
بود که مي بایستي شناسایي و نابود شوند. اتهام عمده مصدق و ملهّیون نیز این 
از سرکوبي  سازمان نظامي و  بود که زمینه ساز براي کمونیست ها شده اند. پس 

متالشي کردن ظاهري حزب توده، ساواک به سراغ همکاران مصدق و نهضت 
البته نه به شدت توده اي ها. پس  مقاومت ملهّي آمده و آنها را زیر فشار گرفت؛ 
نیز  ملهّیون و جبهه ملي  براي  قانوني  انتخابات  و  آزادي  به مختصر  از آن حاضر 
نگردیده، در آستانه ي رفراندوم بهمن 134۰ و انقالب به اصطالح شاه و مردم، 
سران و اعضاي جبهه ملي را به زندان انداختند. اما حبس و آزار و محاکمه بیشتر 
متوجه جناح نهضت آزادِي جبهه ملي گردید؛ زیرا که لبه ي تیز حمله شان متوجه 
شاه و استبداد بود. ساواک و سیاست هاي استیالگر حامي شاه متوجه شده بودند 
از مخالفین یعني ملهّیون مسلمان و روشنفکران مذهبي که  که خطر این دسته 
پایه اعتقادي و پایگاه مردمي دیني در جامعه دارند، به مراتب بیشتر از چپي هاي 
کمونیست و احزاب سیاسي غیردیني است. ثابتي موسوم به »مقام امنیتي« در 
آنها چه کساني و چه  بود که دشمن اصلي  یک مجلس ضیافت عمومي گفته 
کتاب هایي است. حتي در زندان به خود دکتر شریعتي طعنه زده بود که : »ما 
آنها  مي  آییم.  کنار  راحتي  به  کمونیست ها  و  چپي ها  با 
برایشان نشان  بوده و وقتي  انصافي  با  و  مردم منطقي 
مترقي  برنامه هاي  مبتکر  اعلیحضرت  که  مي دهیم 
که  را  ارضي  اصالحات  و  اجتماعي  عدالت  بوده، 
موافق  و  متقاعد  داده اند،  انجام  آنهاست  خواسته 
آدم هاي  روشنفکر،  مذهبي هاي  شما  اما  مي شوند. 
از  دست  و  هستید  ناپز  گوشت هاي  و  سرسخت 

لجاجت برنمي دارید…«
ساواک در صدد بود به طرق مختلف دکتر شریعتي 
و  جوان  طبقات  در  که  نفوذي  و  حیثیت  از  را 
درس خوانده پیدا کرده بود، بیندازد و نقاط ضعف در 
او به دست آورده و در زبان ها و قلم ها، بدنامش سازد. 
عالوه بر تبلیغات و توطئه هایي که مستقیمًا روي او 
انجام مي داد و همیاري و همراهي که مارکسیست ها 
ساواک  با  رنجبران  حامي  روشنفکِر  انحصارگران  و 
داشتند، استفاده از روحانیون و تحریک مقدسین علیه 
دکتر بود. این تیر خیلي کاري از آب در آمد، چون زمینه داشت و این برگ حساس 

مي توانست به سهولت و شدت آقایان علما را برانگیزاند.
 | دکتر شریعتي و روحانیت |

ناسازگاري  شریعتي   دکتر  امثال  با  دلیل  دو  به  ادوار  و  ادیان  همه  در  روحانیت 
دارند و احیانًا خصومت مي ورزند: یکي اینکه تجدد و نوآوري را منافي با اصالت 
و استحکام دین دانسته، مي ترسند در مباني و معتقدات مردم که تا حدود زیادي 
بر تشریفات و تحجر و بر سنت ها و افکار کهن تکیه دارد، تنزل حاصل شود و 
دلیل مهمترشان این است که اصاًل نمي خواهند هیچ فردي که خارج از صنف 
و ِکسوت مقدس است، وارد قلمروي واسطي بین خدا و خلق شده، و عهده دار 

مقامات مکتسب آنها گردد.
دارد.  الزم  و صالحیت  تخصص  دین،  تبلیغ  و  »تعلیم   : که  مي کنند  استدالل 
باشد،  خوانده  درس   حوزه  در  و  خورده  دودچراغ  در حجره  سال ها  باید  شخص 
لسان اهل بیت را یاد گرفته و لباس دین را پوشیده باشد، به رموز و اسرار شغل و 
به رسوم و شئون صنف آگاهي و عادت پیدا کرده باشد. خالصه، نامحرم و خارج 

مختلف  به طرق  بود  در صدد  ساواک 
دکتر شریعتي را از حیثیت و نفوذي که 
پیدا  درس خوانده  و  جوان  طبقات  در 
کرده بود، بیندازد و نقاط ضعف در او 
قلم ها،  و  زبان ها  در  و  آورده  به دست 
تبلیغات  بر  عالوه  سازد.  بدنامش 
او  روي  مستقیماً  که  توطئه هایي  و 
همراهي  و  همیاري  و  مي داد  انجام 
انحصارگران  و  مارکسیست ها  که 
ساواک  با  رنجبران  حامي  روشنفکِر 
و  روحانیون  از  استفاده  داشتند، 
تحریک مقدسین علیه دکتر بود. این 
چون  آمد،  در  آب  از  کاري  خیلي  تیر 
حساس  برگ  این  و  داشت  زمینه 
شدت  و  سهولت  به  مي توانست 

آقایان علما را برانگیزاند

نگاه

39

روایت
دوازده

به
روایت

مهندس بازرگان



از خانواده نباشد و دکاني در برابر دکان مألوف باز نشود.« 
ولو  بنویسد،  کتاب  دیني  مقوله هاي  در  نویسنده اي  اگر 
آنکه خدا و دین را ثابت کرده و حقانیت و عظمت اسالم 
بیاِن مورد قبول مردم و جوانان بشناساند ولي در  با  را 
نباید تصور کرد  نباشد،  آقایان  با قلم و منطق  جرگه و 
که خوشحال خواهند شد و او را تأیید خواهند کرد بلکه 
بالعکس ایرادگیري ها و تکفیرهایي نیز عنوان مي گردد.

دیپلم گرفته  کالهِي  یک  که  بود  مصیبت  مسلمًا 
در  دکتر  که  فرنگ رفته  فکلِي  و  جدید  مدارس  از 
جامعه شناسي شده است، دم از قرآن و اسالم بزند؛ کتاب 
»فاطمه فاطمه است« بنویسد؛ در دانشگاه مشهد درس 
اسالم شناسي بدهد و بخواهد جوانان مملکت را با زبان 
علمي و اجتماعي و سیاسي روز، به طرف خدا و اسالم 

و  شیعه علوي  بلکه  مجلسي،  و  شیعه صفوي  به  نه  هم  آن  دهد؛  سوق  تشیع  و 
انقالبي، چه رسد به اینکه به مراجع تقلید ایراد گرفته و بگوید چرا کار تحقیقي 

نمي کنند…
از بدیهیات جامعه شناسي است که نه  اما طبیعي بود که چنین باشد. این نکته 
هیچ کاسب از همکار خوشش مي آید و نه هیچ صاحب دانش و هنرمند یا تاجر 
به راحتي تحمل کشفیات تازه یا فن و کاالهاي نوظهور را مي نماید. روان شناسي 
برابر  در  عکس العمل  است.  داده  نشان  مقاومت  نوآوري  برابر  در  همیشه  بشر 

شریعتي نمي توانست تند نباشد.
یا کتاب در  این است که اگر کسي منکر خدا و قیامت شود،  واقعیت و تجربه 
رد قرآن و امامان بنویسد، مواجه با عکس العمل شدید از ناحیه ي فقهاي دین 
نمي شود. با نثارکردن لعنت و چند دشنام و دعا از کنار مطلب مي گذرند. مي گویند 
وجود خدا و روز جزا، معجزه ي انبیاء، از بدیهیات عقلي و نقلي بوده، مؤمنین حرف 
اینها را باور نمي کنند و ما در کتاب هایمان، جواب این شبهه ها و اباطیل را داده 
و اثبات صانع و نبوت و امامت را کرده ایم. به عالوه، ایرادهایي را که به اعتبار 
نداریم و  را قبول  آنها  افکار غربي و مادي مي گیرند، چون اصل  علوم جدید و 
قصد و سیاستشان استعماري است، قابل بحث نمي دانیم. با برچسب غرب زدگي 
و امپریالیستي کارش را مي سازیم. ضمنًا چون قدرت و قلم براي ردکردن آن نوع 
ایراد و اشکاالت ندارند، ترجیح مي دهند به بي اعتنایي و سکوت برگزار شود. اما 
همین که نامحرمي پا به حریم قدس مي گذارد و مصالح و مقامات موروثي تهدید 
دفاع  به  باالجتماع  باید  نمي کنند، خودشان  حمایت  مردم  و  خدا  مي شود، چون 
پردازند. از دیدگاه بشري و جامعه شناسي و در سنت دین داران بعد از پیامبران، 
همیشه اشخاص و عناوین مقدم بر اصول و افکار قرار مي گرفته اند و عماًل دفاع 
مدعیان  رایج  سکه  که  بت پرستي  است.  مي شده  تلقي  اینها  از  مهم تر  آنها،  از 
به  انبیاء  از  بعد  را  خود  جاي  بود،  شیطنت  و  شرک  اولیه  چهره  و  قدیم  انبیاء 
علي)ع(  موال  که  نیست  بي جهت  است.  داده  و صنف سازي ها  شخص پرستي ها 
مي فرماید: »اول حق را بشناسید و سپس رجال را با آن بسنجید، نه آنکه مقامات 

و مواضع معیار حق و باطل باشند.«
َذنِْب  از »اسالمي منهاي روحانیت« مي زند، مرتکِب  دکتر شریعتي وقتي حرف 
اَلَیْغَفِري مي شود که همه روحانیت را علیه خود برمي انگیزاند و چون به اعتقاد و 

بنا به مصالح آقایان »اسالم مساوي است با روحانیت«، 
یکي از افاضل معروف و از معاودین عراق حکم »اَْعدي 
َعُدِوهّ اسالم« را درباره او صادر مي نماید. سِرهّ مخالفت شدید 

و دشمني با دکتر شریعتي در اینجاست.
و  حوزه  بزرگان  نزد  افتاد.  راه  به  تهمت ها  و  حمالت 
و ساواک  بگیرند  ارتداد  فتواي  تا  صاحب نظران مي رفتند 
آنها را پخش مي کرد. حسینیه ارشاد را مرکز وهابي گري و 
مسجدي اعالم کردند که در آنجا دست بسته نماز خوانده 
نمي گویند.  اذان  در  امیرالمؤمنین«  ان  »اشهد  و  مي شود 
ذره بین گذاشته، هر  زیر  را  و گفته هاي شریعتي  کتاب ها 
لغزشي که دیدند و کیست که لغزش و اشتباه و اشکال در 
کارش نباشد از کاه کوه ساختند و چون خطاي عمده اي 
پرداخته ،  به قلب و تحریف  دستگیرشان نمي شد، بي پروا 
مطالبي را که دکتر اصاًل نگفته و ننوشته بود، با ذکر صفحه و سطر به او نسبت 

مي دادند!
البته دکتر شریعتي با گفتن اینکه روحانیت ما امضاي خود را پاي هیچ قرارداد 
اسارت ایران نگذارده است و دکترها و مهندس ها بوده اند که آن اسناد خیانت را 
امضا نموده اند، در نظر آقایان اعاده حیثیت براي خود نمود. اما این اظهار براي 
توبه و تطهیر کامل، کافي نبود. مضافًا به اینکه نه دکترها و مهندس ها و نه علما 
و فقها، کاره اي نبودند که قراردادهاي سیاسي و اسارت ایران را امضا کرده باشند.

جرم دیگري که بعداً به دکتر گرفتند نهضتي بودنش بود، درحالي که عده اي در 
طرف مقابل، به قصد تبرئه او یا تخفیف نهضت  آزادي  ایران، سعي در انکار سابقه 

و ارتباط او با نهضت دارند.
 | نامه مشترک  بازرگان و شهید مطهری در مورد دکتر شریعتی |

اعالمیه  و  اطالعیه  مطهري،  استاد  مرحوم  با  شریعتي  دکتر  اختالف  از  پس 
مشترکي از طرف بنده و مرحوم مطهري منتشر مي شود. خود دکتر شریعتي گفته 
بود که من اختیار تامهّ مي دهم به مطهري و بازرگان که کتاب هاي من را بخوانند 

و هر جا را که الزم دیدند خودشان اصالح کنند.
مسئله  نگرفتم؛  پس  را  امضایم  من  اعالمیه  آن  در  که  است  این  مسئله  واقع 
متأسفانه  که  شریعتي  دکتر  به  حمالت  بحبوحه ي  آن  در  که  بود  قرار  این  از 
مرتضي  آقاي  مثاًل  حتي  و  مي شد  زده  دامن  آن  به  نیز  علما  برخي  ناحیه ي  از 
خودش  از  من  البته  است  دین  عدو  اعدا  شریعتي  دکتر  که  بود  گفته  عسکري 
از مرحوم عالمه طباطبایي نیز  یا مثاًل  از دیگران شنیدم و  این را نشنیدم ولي 
نوشته اي در مورد شریعتي گرفته بودند که البته به آن تندي و زشتي که پاسخ 
دیگران بود، نبود و ایشان گفته بودند »که آراي دکتر شریعتي عمومًا با آنچه ما 
از دین مي فهمیم تطبیق نمي کند.« در این میان من که با مرحوم مطهري ارتباط 
و نزدیکي بسیار صمیمانه اي داشتم، فکر کردم که همان طور که اگر دکتر بهشتي 
در جواب انصاري مطلبي مي گفت مفید بود، مرحوم مطهري هم اگر در مورد دکتر 

شریعتي مطلبي بگوید خیلي مفید خواهد بود.
اتهامات علیه دکتر شریعتي تا آنجا پیش رفته بود که او را بي دین، معاند و ضدخدا 
معرفي مي کردند. و من فکر کردم که اگر مرحوم مطهري در مورد دکتر چیزي 
بگوید مفید خواهد بود… در آن جمعي که همه بودیم، به ایشان تکلیف شد که 

با  شریعتي  دکتر  اختالف  از  پس 
اطالعیه  مطهري،  استاد  مرحوم 
بنده  طرف  از  مشترکي  اعالمیه  و 
و مرحوم مطهري منتشر مي شود. 
که  بود  گفته  شریعتي  دکتر  خود 
من اختیار تاّم مي دهم به مطهري 
را  من  کتاب هاي  که  بازرگان  و 
بخوانند و هر جا را که الزم دیدند 
اتهامات  کنند.  اصالح  خودشان 
پیش  آنجا  تا  دکتر شریعتي  علیه 
رفته بود که او را بي دین، معاند و 
من  و  مي کردند.  معرفي  ضدخدا 
فکر کردم که اگر مرحوم مطهري 
مفید  بگوید  چیزي  دکتر  مورد  در 

خواهد بود
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چیزي در این مورد بگویند و یا بنویسند و ایشان 
)مهندس  شما  با  مشترک  طور  به  که  گفتند 
کردم  قبول  من هم  و  بدهیم.  اعالمیه  بازرگان( 
این  در  مطهري  مرحوم  که  بود  وسیله اي  چون 
یکدیگر  مشورت  با  لذا  بگویند.  چیزي  مورد 
آن  ارزش  هم  بیشتر  و  کردیم  تهیه  را  متني 
بود، چون  مطهري  آقاي  امضاي  خاطر  به  کار، 
در  بود.  ذي نفوذ  و  محقق  و  روحاني  شخصیتي 
آن نامه ما با ذکر مراتب ایمان و اعتقاد و خدمات 
و  انقالب  در  او  تأثیر  و  او  نبوغ  و  دکتر شریعتي 
مؤمن سازي جوانان، به ذکر نکاتي پرداختیم. مثاًل 
از  و  کرده  تحصیل  غرب  در  ایشان  که  آنجا  از 
منابع دست اول دور بوده، ممکن است در بعضي 
نظرات خود آن گونه که باید و شاید، نظرات دقیق 
نکرده  ارائه  دیني  نصوص  با  مطابق  و  عمیق  و 
درست  که  ایشان  نظریات  تمام  هم  واقعًا  باشد. 
که  بود  این  ما  نظر  عمده  اما  نیست.  و  نبوده 
بگوییم ایشان مسلمان است، عالقه مند، معتقد و 

خدمت گزار به نسل جوان… اما پس از انتشار این اطالعیه، حتي از طرف 
دوستان هم به من اعتراض شد. بازار تهمت و شایعه هم که مي دانید در 

کشور ما همیشه داغ و پرمشتري است.
از همین نامه که جهت دفاع از دکتر تهیه شده بود برداشت هاي متناقضي 
بود،  کاري  چه  این  آقا،  گفتند  و  آمدند  عده اي  مثاًل  گرفت.  صورت 
اطالعیه اي دادید که دست آویز ساواک هم شده است… لذا شاید درست 
برعکس آن چه که ما از آن نامه انتظار داشتیم، تأثیري متضاد به وجود 
نامه ، نود درصد تأیید و تجلیل شریعتي بود و اصاًل قابل  آمد. چون آن 
قیاس و مقایسه با آنچه که علما در مورد شریعتي داده بودند، نبود.حتي در 
مقایسه با متین ترین و مؤدبانه ترین آنها که از مرحوم عالمه طباطبایي بود. 
ولي از آنجا که در آن نامه، اشاره اي هم کرده بودیم که آنچه ایشان گفته 
است ممکن است به طور تام درست و دقیق نباشد،  مورد رنجش دوستان 
قصدش  چون  و  کرد  استفاده  مسئله  این  از  هم  ساواک  البته  شد.  واقع 
اقدام نموده باشد تا میان ما و  نامه  اختالف اندازي بود شاید به نشر آن 
شریعتي اختالف بیفکند. بر این اساس الزم بود که بنده یک اعالمیه ي 
توضیحي هم بدهم، در آن نامه، ضمن بزرگداشت مجدد شریعتي، گفتم 
ب  و نوشتم که از روشنفکران ما انتظار نمي رود که شخص پرست و متعصهّ
باشند، چنان که شریعتي هم این گونه نبود. این بود که نه من و نه مرحوم 
مطهري هیچ یک امضاي خود را پس نگرفتیم، بلکه مي خواستیم خشم و 
هیجان بسیار شدید طرفداران متعصب شریعتي را که در خصوص انتشار 
آن نامه ي مشترک ایجاد شده بود و تحقیقًا مطلوب دکتر شریعتي هم نبود 
اتهامات و نظرات  به  پاسخ  اقدام و  این حال،  با  تقلیل و تسکین دهیم. 

روحانیون و علما را من ادامه دادم…
بود که هنوز  از کساني  ایشان  آقاي محالتي داشتم؛  با مرحوم  مالقاتي 

چیزي علیه دکتر شریعتي نگفته بود. ایشان تابستان ها به تهران و شمال 
مي آمدند. یکي از دوستان شیرازي با من صحبت کرد 
و قبل از اینکه آیت  اهلل محالتي به تهران بیاید به من 
گفت که آقاي محالتي را دریاب! و با ایشان قبل از 
آنکه علیه شریعتي چیزي بگوید، صحبت کن. من هم 
با آقاي محالتي دیدار و مالقاتي داشتم. ایشان هم از 
من  چیست؟  شریعتي  مورد  در  شما  نظر  پرسید،  من 
گفتم که بعضي کتاب هاي شریعتي را که مي خواندم، 
احترام  و  ارادت  به  است«،  فاطمه  »فاطمه،  جمله  از 
من نسبت به ائمه و شخص حضرت زهرا)س( افزود؛  
به  که  بود  آن  مطالب  این  گفتن  از  منظورم  البته  و 
آقاي محالتي به طور ضمني گفته باشم شریعتي شیعه 
است و معتقد به اهل بیت. بعد این داستان را برایش 

تعریف کردم که: 
به  جبل عاملي  محمدامین  آقاي  که  سالي،  یک  »در 
یک  در  بود،  شده  دعوت  ارشاد  حسینیه  به  و  ایران 
و  جزایري  مطهري،  طالقاني،  که  خصوصي  مهماني 
آیا  ایشان پرسیدم که  از  عده اي دیگر هم بودند، من 
این شایعه درست است که آخرین سخنراني شما به این علت لغو شد که 
دکتر شریعتي در پاسخ به دانشجویاني که از اهل بیت سئوال کرده بودند 
گفته بود که »این حرف ها همه مزخرف است«؟ )چرا که چنین شایعه اي 
مطرح بود که آقاي جبل عاملي به این علت، سخنراني خود را انجام نداده 
است(. ایشان با تعجب و ناراحتي گفتند که خیر، من آن روز ناخوش بودم 

و نمي توانستم سخنراني کنم.«
براي آقاي محالتي گفتم همان طورکه مي بینید این گونه وقایع و حوادث 
را تحریف  مي کنند و شخصیت ها را مورد تردید قرار مي دهند. و همین 
داستان و توضیح من باعث شد که آقاي محالتي قانع شوند و اعالمیه 
و اظهارنظري بر علیه دکتر شریعتي نکنند.یک جریان دیگر هم برایتان 
تعریف مي کنم؛ پس از فوت دکتر شریعتي، یک روز که از اعیاد مذهبي 
و  ما  )بین  رفتم  نجفي  مرعشي  آیت اهلل  مرحوم  دیدار  به  قم  بود  در  هم 
ایشان نسبت خویشاوندي هم بود(. چون روز عید بود، عده اي از علما در 
منزل ایشان بودند. ایشان از من پرسیدند که دکتر شریعتي چه مي گوید 
و این اظهارنظر علما و دانشمندان در مورد ایشان به چه خاطر است. بنده 
هم توضیحاتي دادم و گفتم که ایشان مؤمن و معتقد است و گفته هایش 
نیز اثر فراواني روي جوانان ما نهاده است. ایشان هم تا آن وقت هنوز 
تقریبًا  جوهّ مجلس  توضیحات  این  با  بود.  نگفته  علیه شریعتي  بر  چیزي 
ار  موافق با دکتر شریعتي مي نمود، اما در همین حین یکي از آقایان حضهّ
با  گفت که مي دانید دکتر شریعتي معتقد به اسالم بدون روحانیت بود؟ 
این قول، گویي مجلس به یک باره متغیر و متشنهّج شد که البته من هم 

توضیحاتي دادم

 با مشورت یکدیگر متني را تهیه 
کردیم و بیشتر هم ارزش آن کار، 
مطهري  آقاي  امضاي  خاطر  به 
و  روحاني  شخصیتي  بود، چون 
محقق و ذي نفوذ بود. در آن نامه 
ما با ذکر مراتب ایمان و اعتقاد و 
خدمات دکتر شریعتي و نبوغ او و 
تأثیر او در انقالب و مؤمن سازي 
پرداختیم.  نکاتي  ذکر  جوانان، به 
غرب  در  ایشان  که  آنجا  از  مثاًل 
دست  منابع  از  و  کرده  تحصیل 
در  است  ممکن  بوده،  دور  اول 
که  آن گونه  خود  نظرات  بعضي 
و  دقیق  نظرات  شاید،  و  باید 
دیني  نصوص  با  مطابق  و  عمیق 
ارائه نکرده باشد. واقعاً هم تمام 
نظریات ایشان که درست نبوده 
و نیست. اما عمده نظر ما این بود 
که بگوییم ایشان مسلمان است، 
عالقه مند، معتقد و خدمت گزار به 

نسل جوان
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دکتر شریعتی شاید تنها شخصیتی فکری و دینی بود که مخاطب او خود به سویش می رفت و برای خواندن آثارش منتظر تایید شخصیتی دیگر نمی ماند. 
همچنین با آنکه شیعه بود، بسیاری از آثار او به سرعت در کل جهان اسالم به طور خودجوش توسط روشنفکران جهان اسالم ترجمه و با اقبال فراوان مواجه 

می شد و خود عاملی برای وحدت نخبگان جهان اسالم شده بود.
یکی از علل گیرایی سخنان دکتر شریعتی این بود که شجاعانه در مقابل برخی برداشت های متحجرانه از دین می ایستاد. به همین جهت تمام متحجرین را 
علیه خود می شوراند.از سوی دیگر گروه های روشنفکری غیر مذهبی و نیز گروهک های ضد مذهبی که رویکرد سیل وار نسل جدید توسط آثار شریعتی به 
دین را مشاهده می کردند، در تهمت زدن به شریعتی با متحجرین همسو شدند و البته هر کدام به سبک خود. رژیم شاه که به زودی متوجه تاثیرات شگفت 
انگیز آثار شریعتی شد، باالخص آنکه می دید آثار او نسل جدیدی که گرایش جدی به دین و مذهب یافته را به سوی تقلید از امام خمینی)س( که رهبری 
نهضت را بر دوش می کشید، می کشاند، از هیچ کوششی برای اختالف اندازی بین او روحانیت و تهمت زدن به او کوتاهی نکرد. در چنین فضایی که امام)س( 
به انقالبی وحدت بخش می اندیشیدند، هنرشان این بود که بگونه ای موضع بگیرند که هم موجب وحدت بیشتر شود و هم مستمسکی برای تفرقه افکنی 

ندهند و گروه ارادتمندان مشترک امام و شریعتی که صاحب فکر و اندیشه بودند نیز خود راه حقیقت یابی را با همت نفس طی کنند.

دکتر شریعتی به روایِت امام خمینی )ره(
بررسی نظرات حضرت امام )ره( در مورد دکتر شریعتی با کنکاشی در خاطرات نزدیکان امام )ره( و دکتر شریعتی

| ماجرای ارسال پیام تسلیت امام )ره( برای رحلت  دکتر شریعتی،  
برگرفته از خاطرات حجت االسالم اسماعیل فردوسی  پور |

پس از درگذشت آقای دکتر شریعتی در 29 خرداد ماه 1356 آقای دکتر یزدی به 
بام جلسه  باالی  انجامید شبها  به طول  روز  اقامتش 12  و مدت  آمد  اشرف  نجف 
داشتیم و برادران همه شرکت می کردند در یکی از شبها آقای دکتر یزدی اعالم 
کرد که: شما برای دکتر شریعتی هیچ کار نکردید؟؟ سوال شد ما چه کار می توانیم 
 . نمی شود  استقبال  در نجف  البته  بگذارید  توانید مجلس ختم  بکنیم گفت: می 
لیکن در خارج ما می توانیم مانور کنیم و تبلیغات راه بیاندازیم . دیگر اینکه برای 
این را هم  بنویسید و مخابره کنید  نامه ای  ایشان )استاد محمدتقی شریعتی(  پدر 
می دانیم که عراق این تلگراف را مخابره نمی کند یا ایران نمی رساند ولی سوژه ای 
خواهد بود برای دانشجویان که تبلیغات کنند . در آن شب بحث مختصری شد و 
تصمیم گرفتیم جلسه ای کامل برای بررسی و تبادل نظر تشکیل دهیم لذا شب بعد 
در منزل آقای فاضل فردوسی جلسه ای تشکیل شد و برادران شرکت کردند و در 
غیاب دکتر یزدی تبادل نظر و رای گیری به عمل آمد و تصویب شد که این دو کار 
یعنی انعقاد مجلس ختم و ترحیم و نوشتن تسلیت نامه را انجام دهیم مشروط به 
اینکه امام منع نکنند . همان شب تسلیت نامه را نوشتیم و به نظر برخی از دوستان 
امام برسم و گزارش  بناشد من خودم محضر   . آنان واقع شد  رسید که مورد پسند 

دهم و نظرشان را بگیرم ...
فردا صبح اول وقت از درب اندرون دق الباب کردم آقای حاج علی درب را باز کرد 
پرسیدم امام کجایند گفت باالی بام قدم می زنند نوشته را دادم و گفتم روی میز 
امام بگذار و وقتی آمدند مطاله بفرمایند و نتیجه را بعدًا از شما می گیرم . به خانه 
برگشتم بالفاصله کسی درب را کوبید آقای حاج علی بود گفت امام فرمودند زود بیا .
بالدرنگ خدمتشان رسیدم . دیدم تسلیت نامه در مقابل ایشان روی میز کوچک قرار 
دارد نشستم ، فرمودند :» دکتر شریعتی خوب می نوشت و خوب بیان می کرد ولی 

اشتباهاتی داشت که ای کاش آن اشتباهات را نداشت .«
1.  به علما و بزرگان توهین می کرد ، به عالمه مجلسی ، مقدس اردبیلی و خواجه 

نصیر طوسی که خودم دیدم و بعضی دیگر که شنیده ام ولی خودم ندیده ام ...

2.  تز اسالم منهای روحانیت از آقای دکتر شریعتی است و اسالم منهای روحانیت 
کردند  پیاده  مسیحیت  برای  که  سیاستی  همان   ، طبیب  منهای  بیمارستان  یعنی 

مسیحیت منهای پاپ و ... درباره این موضوع امام توضیحات زیادی دادند
3.  اشتباه در والیت و امامت ...

آنگاه فرمودند : آنچه در این تسلیت نامه نوشته اید مطلق است ، همه ی نوشته 
باز کنید و برخی را استثناء  پرانتز  . اگر  این دروغ است  اید و  تایید کرده  را  او  های 
عرض  بکنید؟؟  را  کار  این  دارید  داعی  چه  بنابراین  اید!!  برده  را  وی  آبروی  کنید 
کردم تصمیم داشتیم اگر اجازه بفرمایید و مصلحت بدانید در یکی از مساجد مجلس 
ختمی بگذاریم البته می دانیم استقبال نخواهد شد ولی در خارج تبلیغ می کنند و ...
فرمودند : باید بدانید که شما نمی توانید خودتان را از من جدا کنید آنچه بکنید به 
من نسبت داده می شود ، عمل شما ، عمل من تلقی می گردد ... بنابراین اگر شما 
مجلس ختمی بگذارید می گویند فالنی این کار را کرده است ... الزم نیست این کار 

را هم بکنید!! هر دو موضوع منتفی است .
 ، رسمی شد  وقتی جلسه   ، بود  یزدی هم  دکتر  آقای   ، تشکیل شد  ، جلسه  شب 
گزارش مالقات را ارائه کردم ، به مذاق بعضی خوش نیامد ، برخی ناراحت شدند ، 

ولی امر امام است و همه التزام عملی به اوامر امام دارند ...
و  شد  قرائت  جلسه  در  که  بودند  داده  جواب  تسلیت  پیامهای  و  تلگرافها  به  امام 
همینطور یک اعالمیه مفصل دیگر، که آقای یزدی و بعضی دوستان از این جواب 
ناراحت شدند و گفتند : ما مرگ آقای دکتر شریعتی را در خارج به عنوان شهادت جا 

انداخته ایم و امام هیچ بهایی به وی نداده است...
آقای محمد منتظری نامه را گرفت و قول داد که فردا محضر امام برسد و عوض کند 
فردا خدمت امام رسید و اشکاالتی را که وارد می دانست عرضه داشت . امام بدون 
آنکه پاسخی دهد نامه را گرفتند و نگه داشتند و فرمودند : جواب نمی دهم . بدنبال 
این برخورد امام بود که آقای یزدی قهر کرد و بدون تودیع با امام نجف را ترک کرد...
یک ماه گذشت مرداد 1356 فرا رسید در یکی از روزها حجت االسالم آقای سید 
محمود دعایی گفت : آقای یزدی از آمریکا زنگ زده وگفته است : امام نمی خواهد 

جواب تلگرامها را بدهد؟ عکس العمل خوبی ندارد...!!

کارگروه آزاد اندیشی جدال احسن
این نوشتار تقدیم می شود به روح شهید محمد علی جهان آرا

روایت سیزدهم
معرفی کوتاه 
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برسد  امام  محضر  توانست  می  خود  دعائی  آقای 
تعهد  چون  ولی  برساند  عرضشان  به  را  موضوع  و 
روحانیون مبارز این بود که از طریق هسته مرکزی 
 ، تعهد  این  طبق  ایشان   ، شود  منتقل  مطالب 

مسئولیت را به من واگذار کرد...
امام امت مشرف  از نماز ظهر و عصر خدمت  پس 

شدم و پیام آقای دعائی را به عرضشان رساندم...
به  )امام  شوید  متصل  یزدی  آقای  به   : فرمودند 
همان اصطالح عربی که تلفن را اتصال می گویند 
فرمود به آقای یزدی متصل شوید( و بگوئید همان 

نامه هست اگر می خواهد بفرستیم...
تماس  یزدی  آقای  با   ، گفتم  دعائی  آقای  به 
جواب  همان  باشد  بود  گفته  یزدی  آقای   ، گرفت 
رفتم دیدم  امام  نزدیک غروب منزل  بفرستید...  را 
)شب  باشند  می  کربال  عازم  و  اند  گرفته  تاکسی 

زیارتی بود( قبل از آنکه سوار شوند خودم را رساندم و گفتم آقای یزدی گفته است 
همان جواب را بفرستید خوب است . فرمود : االن عازم کربال هستم و نمی دانم 
نامه کجاست . کربال بیائید تا چیزی بنویسم ، کربال رفتم و جوابی که ذیاًل مالحظه 

می فرمائید گرفتم و به آدرس آقای یزدی ارسال شد .
 ))پاسخ امام خمینی به تلگرامهای تسلیت اتحادیه انجمنهای اسالمی اروپا ، آمریکا 

و کانادا در سوگ دکتر شریعتی((
تاریخ مرداد 1356

بسمه تعالی
جناب آقای یزدی ایده الله تعالی

پس از اهداء سالم ، تلگراف های زیادی از اروپا و آمریکا از طرف اتحادیه انجمن 
های اسالمی دانشجویان اسالمی در اروپا و انجمن های اسالمی دانشجویان در 
آمریکا از بخش های مختلف و از سایر برادران محترم مقیم خارج کشور ایدهم الله 
تعالی در فقد دکتر علی شریعتی واصل شد و چون جواب به تمام آنها از جهاتی میسر 
نیست و تفکیک صحیح نمی باشد از جنابعالی تقاضا دارم تشکر اینجانب را به همه 

برادران محترم ایدهم الله ابالغ نمائید .
اینجانب در این نفس های آخر عمرم امیدم به طبقه جوان و عمومًا دانشجویان   
خارج و داخل اعم از روحانی و غیره می باشد . امید است دانشمندان و متفکران 
جانبه  همه  سعادت  کفیل  که  اسالم  بخش  نجات  مکتب  مزایای   ، ضمیر  روشن 
بشر و هادی سبل خیر در دنیا و آخرت و حافظ استقالل و آزادی ملت ها و مربی 
 ، است  انسانی  زندگی  راهنمای  و  روحانی  و  نفسانی  های  نقیضه  مکمل  و  نفوس 

برای عموم بیان کنند .
مطمئن باشند با عرضه اسالم آن طور که هست و اصالح ابهام ها ، کجروی ها 
و انحراف ها که به دست بدخواهان انجام یافته نفوس سالم بشر که از فطره الله 
منحرف نشده و دستخوش اغراض باطله و هوس های حیوانی نگردیده یکسره بدان 

روی آورند و از برکات و انوار آن بهره مند شوند . 
عمال سر  و  انسانیت  از دست دشمنان  نجات  و  پیروزی  نوید  عزیز  جوانان  به  من 
سپرده آنها می دهم . طبقه جوان و روشن بین در خارج و داخل روابط خود را محکم 

انسانیت  از حق  یکصدا  و  یکدل  است  توحید  پرچم  تنها  که  اسالم  پرچم  زیر  در  و 
از  اجانب  دست  خداوند  خواست  به  تا  کنند  دفاع  انسانها  و 
از  هوشیاری  کمال  با  باید  و  شود  قطع  اسالمی  کشورهای 
عناصر مرموزی که  در صدد تفرقه بین انجمن های اسالمی 
است و مطمئنًا از عمال اجانب هستند احتراز کنند و آنها را از 

جمع خود طرد نمایند .
»واعتصوا بحبل الله جمیعًا و ال تفرقوا« 

والسالم علیکم و علیهم و رحمه الله و برکاته 
روح الله الموسوی الخمینی

ه خامنه ای |
ّ
| خاطرات آیت الل

که می توان گفت  مبارزات  اوج  در  که  نمی کنم  فراموش  من 
محسوب  شریعتی  به  مربوط  قیل های  و  قال  پایانِی  مراحل 
کسی  از  نام  که  این  بدون  صحبتی  ضمن  در  امام  می شد، 
ببرند، اشاره ای کردند به وضع شریعتی و مخالفت هایی که در 
اطراف او هست. نوار این سخن همان وقت از نجف آمد و در 
فرونشاندِن آتش اختالفات مؤثر بود. در آن جا، امام بدون این که اسم شریعتی را 
بیاورند، این جور بیان کرده بودند )چیزی نزدیک به این مضمون(: »به خاطر چهار 

تا اشتباه در کتاب هایش بکوبیم؟! این صحیح نیست«
| خاطرات دکتر سّید صادق طباطبایی |

در این زمینه خودم با امام به دفعات صحبت کردم. ایشان در مجموع تالش ها و 
مجاهدت های فرهنگی دکتر شریعتی را مثبت ارزیابی می کردند و می دیدند شریعتی 
انحراف اسالم در جامعه روشنفکری جلوگیری کند و هم  و  التقاط  از  توانست هم 
رشد  روزها  آن  که  مارکسیسم  خطر  از  را  دانشگاه  و  دانشجویان  و  جوانان  توانست 
روزافزونی در سطح جامعه و دانشگاه داشت مصون بدارد دراین زمینه شنیدم فردی 
نزد امام خمینی آمد و گفت دکتر شریعتی مفاتیح  الجنان را به شدت مورد حمله قرار 
که  بودند: »نمی شود کسی  گفته  این مضمون  به  قریب  پاسخ  در  امام  داده است. 
نیایش های امام سجاد )ع( را بدان شکل و به آن زیبایی مطرح کرده است دعاهای 
مفاتیح را قبول نداشته باشد. اگر او ایراداتی به مفاتیح دارد، مطمئنا من و شما نیز 
ایراداتی را به مفاتیح داریم.«در مجموع نگرش امام )ره( به شریعتی محترمانه بود 
و در پاسخ به تلگراف های زیادی که در سوگ او از سوی انجمن های اسالمی به 
ایشان فرستاده شده بود، از وفات دکتر با کلمه » فقد « یاد کرده بودند. همچنین 
ایشان اقدام امام موسی صدر را در برگزاری مراسم پر شور و عظیم اربعین شریعتی 
با ارسال  از متولیان و مدعیان آن روز دین  در بیروت ستودند، در حالی که بعضی 
بزرگ  گناه  از   - آقای صدر - عالمه شیخ مهدی شمس الدین  معاون  به  تلگرافی 
نمی  و  بودند  آمده  فغان  به  شریعتی  دکتر  بزرگداشت  در  صدر  آقای  نابخشودنی  و 
این عمل خالف خود خواهند  ایشان چگونه در محضر خداوند جوابگوی  دانستند 

بود!؟ 
| خاطرات حجت االسالم و المسلمین سیدمحمود دعایی |

را  موضوعات  این  شود  ثبت  جایی  در  شریعتی  درباره  امام  نظرات  که  این  برای 
پرداخت  تهران فردی هزینه  از  فرمودند  ایشان  بودم،  امام  روزی خدمت  می گویم. 
کرده و آمده، نظر من را نسبت به دو شخصیت عوض کند؛ کتاب حجاب مطهری را 
گذاشته و گفته این کتاب جنوب تهران را بی حجاب کرده و اسالم شناسی شریعتی را 

اوج  در  که  نمی کنم  فراموش  من 
مبارزات که می توان گفت مراحل پایانِی 
شریعتی  به  مربوط  قیل های  و  قال 
ضمن  در  امام  می شد،  محسوب 
کسی  از  نام  که  این  بدون  صحبتی 
ببرند، اشاره ای کردند به وضع شریعتی 
و مخالفت هایی که در اطراف او هست. 
نوار این سخن همان وقت از نجف آمد 
مؤثر  اختالفات  آتش  فرونشاندِن  در  و 
بود. در آن جا، امام بدون این که اسم 
شریعتی را بیاورند، این جور بیان کرده 
به این مضمون(:  بودند )چیزی نزدیک 
»به خاطر چهار تا اشتباه در کتاب هایش 

بکوبیم؟! این صحیح نیست«

نگاه
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نشان داده و گفته این کتاب جوانان را از دین منحرف کرده است.
نسبت به اسالم شناسی )مشهد( دکتر شریعتی، امام خواستار قسمت هایی که آن 
فرد معتقد بود باعث انحراف جوانان است، شده بودند و پس از آن گفته بودند برخی 

قول های شاذ و نادر هست، ولی این قول های نادر باعث انحراف نمی شود.
این حرکت ابتدایی بود که امام در مورد شریعتی اظهار نظر کرد.ایشان در فرصت 
مغتنمی که در نجف بودند، ساعاتی را به مطالعات متفرقه اختصاص می دادند.در 
از  یزدی که  آیت الّله مصباح  از جمله  افرادی  از شخصیت شریعتی  نگرانی  جریان 
شاگردان عالم، فهمیده و خوب امام و با یک سری تعصبات و متعهد و پایبند عمیق 
نسبت به مبانی بود، نامه ای نوشت . من حامل این نامه بودم. در آن موقع امام تعبیر 
ماندگاری کردند که این بزرگوار به عالم و آدم بدبین هستند، ما در شرایطی نیستیم 
که نسبت به دانشگاهیان و روشنفکران با بدبینی نگاه کنیم. امام پاسخ آقای مصباح 
را در سخنرانی ای در نجف اشرف دادند و اعالم کردند توصیه ام به دوستان این است 
که اگر یک وقت بنا شد تحولی در کشور صورت بگیرد و نظامی تاسیس شود، ما 
طلبه ها نمی توانیم اداره کنیم و طبیعتا باید عناصر دانشگاهی باشند که مسوولیت ها 
را برعهده بگیرند، چرا این عناصر را دور و فاصله ایجاد می کنید.البته امام تذکراتی 
نیز درباره شریعتی و نظرات وی درباره عالمه مجلسی و مباحثی پیرامون تشیع وی، 

داشتند، ولی بر نوعی وحدت بخشی نیز تاکید داشتند. 
اما  کند،  سوءاستفاده  ایشان  از  شریعتی  پیکر  از  استقبال  با  می خواست  شاه  رژیم 
دوستان انجمن اسالمی دانشجویان در اروپا تصمیم گرفتند پیکر ایشان را در دمشق 
به امانت بگذارند. قبل از سفربه سوریه برای شرکت در تشییع جنازه مرحوم شریعتی 
از امام اجازه گرفتم و گفتم اگر اجازه ندهید نمی روم، ایشان گفتند شخصا بروید و 
از طرف من و یا گروه خاصی نباشد. پس از رحلت مرحوم شریعتی در مورد ایشان 

امام فرمودند: » به سه دلیل متاسفم ؛ یکی اینکه در 
عده ای  ایشان  ارشادی  و  تبلیغی  فعالیتهای  دوران 
با  درگیری  و  کردند  به خودشان جلب  را  ایشان  توجه 
آنان، ایشان را مجبور به پاسخ دادن کرد، تاسف دوم 
،در  کردند  مجبور  را  خودشان  ایشان  که  است  این 
صحبت های  حاشیه  در  که  افرادی  به  پاسخگویی 
ایشان قرار داشتند و برخی روحانیون و بازاری ها بودند 
آنها جلب نمی شد و  به  ایشان توجهش  که ای کاش 
تاسف سوم امام از این جهت بود که عمر ایشان کوتاه 
بود و توفیق این را نیافتند که آن چه را احتیاج به تجدید 

نظر داشت، تصحیح کنند.«
شهادت  به  شریعتی  که  نبودند  مطمئن  چون  ایشان 
رسیده است و از سوی دیگر اطمینان به مرگ طبیعی 

ایشان نداشتند، از کلمه فقدان استفاده کردند.
| خاطرات سوسن شریعتی |

پس از وقوع انقالب، ما به ایران بازگشتیم. بهمن 57احسان بازگشت و خرداد 58 
من و یک ماه بعد هم خواهرم سارا برگشت.در اولین روزهای بازگشت به یاد دارم که 
استاد محمدتقی شریعتی، پدربزرگ ام با همراهی دو تن از دوستانش به دیدار امام 
می روند و استاد محمدتقی شریعتی از ایشان می خواهد که با توجه به تاثیری که علی 
نکته ای در معرفی جایگاه شریعتی  انقالبی گذاشته است،  بر نسل جوان  شریعتی 

کاسته شود  اندیشه اش می شود،  و  به شریعتی  که  از شدت حمالتی  تا  کنند  بیان 
و به تعبیر دیگر از شریعتی اعاده حیثیت شود. آیت الّله خمینی هم خیلی با احترام 
با استاد برخورد می کنند و می گویند که چون درباره شریعتی در جناح های مختلف 
اجماع وجود ندارد، برای حفظ وحدت صفوف مصلحت نیست که اسمی برده شود.

| خاطرات ناصر میناچی |
آقای فاکر که از منتقدین کتاب های شریعتی اند، روزی خدمت امام رسیده، پس از 
»این  درباره  ی کتاب های شریعتی معروض می دارد:  و ذکر مطالبی  بیان موضوع 
و  است  کرده  گمراه  را  مملکت  این  مسلمان  جوانان  و  فعلی  نسل  عمدتًا  نوشته ها 
امام  شوند...«  معدوم  و  جمع آوری  کتاب ها  این  دهند  دستور  امام  دارد  درخواست 
بودند که: »دکتر شریعتی در بین همه ی مطالبی  تأملی مختصر فرموده  پاسخ  در 
به همه بگویید همه ی مطالب خوبش  که شما می گویید، مطالب خوبی هم دارد. 

را بخوانند«.
| خاطرات جالل الدین فارسی |

آقای جالل الدین فارسی طی نامه ای به آیت الّله خمینی نگرانِی خود را از احتمال 
تأثیر سوء فتوای حمایت از شریعتی اعالم می کند، لیکن امام خمینی پاسخ می دهد: 
»نمی خواهم نوشته های شریعتی را تأیید کنم، اما شریعتی هواداران زیادی دارد و در 

حال خدمت به اسالم است.«
| خاطرات روح الله حسینیان |

شریعتی همواره از امام خمینی به نیکی یاد می کرد. وی ظهور روح انقالبی را مدیون 
شخصیت های پارسایی می دانست که از میرزای شیرازی تا آیت الله خمینی پرچمدار 
آن بوده اند. او قیام امام را قیام ابوذروار می دانست که بر سر قدرت زمان فریاد می زد 
و اسرافیل وار در صور قرآن می دمید . امام خمینی هم در ختم آیت الله آقا مصطفی 
از  هم  می دانستند  مرتد  را  شریعتی  که  کرد  گله  روحانیون  از  هم  اشاره  صورت  به 
امام  را متهم می کرد.  شریعتی که عالمانی چون مجلسی 
که  کرد  معرفی  فکری  روشن  را  شریعتی  کنایه   با  خمینی 

برای اسالم خدمت می کند
  | خاطرات سید محمد خاتمی |

با  کیهان  در  مسئولیتم  دوره  در  که  مالقاتی  دومین  در 
حضرت امام      داشتم، ایشان فرمودند: شما از دکتر شریعتی 
متفکران  همه  از  ما  گفتم:      بله،  می نویسید؟  را  مطالبی 
می نویسیم و آثار شریعتی هم به عنوان یک متفکر      صاحب 
این  نظرم  البته  شود.  مطرح  باید  دلسوز  و  جامعه  در  تأثیر 
گونه  هیچ  دیگران  و  شریعتی  دکتر  مرحوم  نیست   که 
اشتباهی در کارشان نیست      و حرف آخر را زده اند؛ اما طرح 
نظر یک متفکر یک مطلبی است و نقد      احترام آمیز نسبت 
به آثار او یک مطلب دیگر. سؤال کردم آیا نظر مبارکتان      این است که آثار شریعتی 
چاپ نشود؟    فرمودند: نه، من منظورم این نیست که چاپ نشود. مرحوم شریعتی 
     دو جور آثار دارد، یکی آثاری که درباره آن حرف و نظر خاصی است.      من معتقدم 
که روزنامه کیهان مستقل باشد؛ یعنی جانبداری از یک جریان   خاص سیاسی نکند. 
کیهان نباید آن مسائلی که مورد حرف است چاپ      بکند؛ ولی مطالب خوب آقای 
شریعتی را که در موردش حرف هم      نیست، منتشر بکنید و اشکالی ندارد.    در اینجا 
باید توجه کرد امام حتی صراحتا نفرموده اند که آثار شریعتی اشکال      دارد و یا ندارد. 

روایت
ده ز س�ی

به
روایت

امام خمینی )ره(

44

کتاب های  منتقدین  از  که  فاکر  آقای 
شریعتی اند، روزی خدمت امام رسیده، 
مطالبی  ذکر  و  موضوع  بیان  از  پس 
معروض  شریعتی  کتاب های  درباره  ی 
نسل   

ً
عمدتا نوشته ها  »این  می دارد: 

مملکت  این  مسلمان  جوانان  و  فعلی 
درخواست  و  است  کرده  گمراه  را 
کتاب ها  این  دهند  دستور  امام  دارد 
امام  شوند]...[«  معدوم  و  جمع آوری 
بودند  فرموده  مختصر  تأملی  پاسخ  در 
همه ی  بین  در  شریعتی  »دکتر  که: 
مطالب  می گویید،  شما  که  مطالبی 
خوبی هم دارد. به همه بگویید همه ی 

مطالب خوبش را بخوانند«.

نگاه



شهید آیت الله مطهري در 13 بهمن 1298 هجري شمسي در فریمان چشم به جهان گشود.. در سن دوازده سالگي به حوزه علمیه مشهد عزیمت کرد و به تحصیل مقدمات 
علوم اسالمي اشتغال ورزید. در سال 1316 علي رغم مبارزه شدید رضاخان با روحانیت و علي رغم مخالفت دوستان و نزدیکان، براي تکمیل تحصیالت خود عازم حوزه علمیه قم 
شددر دوره اقامت پانزده ساله خود در قم از محضر مرحوم آیت الله العظمي بروجردي )در فقه و اصول( و حضرت امام خمیني ) به مدت 12 سال در فلسفه مالصدرا و عرفان و 
اخالق و اصول( و مرحوم عالمه سیدمحمد حسین طباطبائي )در فلسفه : الهیات شفاي بوعلي و دروس دیگر( بهره گرفت. سال 1331، به تهران مهاجرت کرد. در سال 1334 

اولین جلسه تفسیر انجمن اسالمي دانشجویان توسط استاد مطهري تشکیل شد. در همان سال تدریس خود در دانشکده الهیات و معارف اسالمي دانشگاه تهران را آغاز کرد.
در سال 1348 به خاطر صدور اعالمیه اي با امضاي ایشان و حضرت عالمه طباطبایي و آِیت الله حاج سید ابوالفضل مجتهد زنجاني مبني بر جمع اعانه براي کمک به آوارگان 
فلسطیني و اعالم آن طي یک سخنراني در حسینیه ارشاد دستگیر شد و مدت کوتاهي در زندان تک سلولي به سر برد.از سال 1349 تا 1351 برنامه هاي تبلیغي مسجدالجواد را 
زیر نظر داشت و غالبًا خود سخنران اصلي بود تا این که آن مسجد و به دنبال آن حسینیه ارشاد تعطیل گردید و بار دیگر استاد مطهري دستگیر و مدتي در بازداشت قرار گرفت. پس 
از آن استاد شهید سخنراني هاي خود را در مسجد جاوید و مسجد ارک و غیره ایراد مي کرد. بعد از مدتي مسجد جاوید نیز تعطیل شد. در حدود سال 1353 ممنوع المنبر شد و این 
ممنوعیت تا پیروزي انقالب اسالمي ادامه داشت. هنگام بازگشت امام خمیني به ایران مسوولیت کمیته استقبال از امام را شخصًا به عهده گرفت و تا پیروزي انقالب اسالمي و پس 
از آن همواره در کنار رهبر عظیم الشأن انقالب اسالمي و مشاوري دلسوز و مورد اعتماد براي ایشان بود تا این که در ساعت بیست و دو و بیست دقیقه سه شنبه یازدهم اردیبهشت 

ماه سال 1358 در تاریکي شب در حالي که از یکي از جلسات فکري سیاسي بیرون آمده بود با گلوله گروه نادان و جنایتکار فرقان که به مغزش اصابت نمود به شهادت رسید.
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روایت
چهارده

به
روایت

شهید مّطهری

دکتر شریعتی به روایِت شهید مرتضی مّطهری
برگرفته از کتاب نامه تاریخی شهید به امام خمینی )ره ( و خاطرات رهبر انقالب

روایت چهاردهم
معرفی کوتاه شهید مطهری

| نامه تاریخی شهید مطهری به امام در مورد شریعتی |

و  الغر المحجلین و السالم علیکم  امام متقین قائد  امیرالمومنین و  »السالم علی مولینا 

رحمه الله و برکاته«

روشن  و  طرف،  یک  از  اسالم  برای  درپی  پی  ناگوار  حوادث  بزرگوارم!  مقتدای  و  استاد 

بینی ها و اقدامات مثبت و منفی به موقع و صحیح آن استاد بزرگوار از طرف دیگر، موجب 

متعال  از خداوند  و  کنم  آرزو  بیشتر  و صمیمیت  با خلوص  و  روز جدی تر  به  روز  که  شده 

برای همه مسلمانان مستدام  را  الشأن  رهبر عظیم  آن  مبارک  وجود  که  نمایم  مصلحت 

بدارد، اللهم آمین. خدا را گواه می گیرم که کمتر اتفاق می افتد که در حال یا مقام و موقف 

دعایی این وظیفه را فراموش کنم و امیدوارم که مشمول دعوایت خیریه شما بوده باشم.

یا خیر. در  بدانم رسیده  مایلم  و  تقدیم داشتم  اروپا عریضه ای  از  پیش  در حدود دو سال 

حضرتعالی  گاهی  آ و  توجه  که  دارد  وجود  کننده ای  گمراه  و  پیچیده  جریان های  اینجا 

ضرورت دارد:

اول اینکه شاید به قدر کافی مستحضر باشید که نفوذ افکار مارکسیستی تا برخی محافل 

مذهبی و در میان بعضی از دوستانی که انتظار نمی رفت، پیشروی کرده الاقل در حدی که 

با هرگونه موضعگیری فکری در برابر آن ها استناد اینکه فعال صالح نیست، مبارزه می شود 

و حتما به هر وسیله هست باید نظر حضرتعالی وسیله بیت محترم به افرادی که واقعا از 

این جهت در اشتباهند ابالغ شود.

جریان دوم جریان به اصطالح گروه مسمی به »مجاهدین« است. این ها در ابتدا یک گروه 

سیاسی بودند ولی تدریجا به صورت یک انشعاب مذهبی دارند در می آیند، درست مانند 

با یک  بعد به صورت یک مذهب  بود،  ابتدا حرکتشان یک حرکت سیاسی  خوارج که در 

سلسله اصول و فروع درآمدند. کوچک ترین بدعت این ها این است که به قول خودشان 

به »خودکفایی« رسیده اند

و هر مقام روحانی و مرجع دینی را نفی می کنند. از همین جا می توان تا آخر خواند. دیگر 

صادق  جعفر  امام  حد  در  الاقل  مارکس  کارل  اسالم،  به  وفاداری  اظهار  عین  در  اینکه 

علیه السالم نزد این ها مقدس و محترم است. البته این ها، آن هایی هستند که بر مسلک 

سابق خود باقی هستند. آن ها که اعالم تغییر موضع کردند تکلیفشان روشن است. بنده 

هم اطالعاتم درباره ی آن ها مع الواسطه است، ولی افراد متدین و فهیمی که سال ها با 

آن ها هم زندان بوده اند ؛هستند و من معتقدم حضرتعالی از آنهانه فقط از یک نفر آن ها 

جدا بخواهید نظریات خود و مشهودات خود را بنویسند و خدمتتان ارسال دارند؛ وعجب 

را  این ها  کارهای  که  شما  ارادتمندان  و  ما  دوستان  از  برخی  هستند  هنوز  که  است  این 

توجیه و تأویل می کنند.

مسأله سوم مسأله روحانیت است. من خود از منتقدین روحانیت بوده و هستم اما اعتراف به 

مزایایش و با اعتقاد به لزوم حفظ و نگهداری اش و در همان حال اصالحش. ولی جریان 

غیر قابل انکار این است که تنها موضوعی که گروه های مختلف از مقامات دولتی گرفته 

تا کمونیست ها و »منافقین خلق« و برخی جمعیتهای به ظاهر مذهبی مثل شریعتی ها در 

ان وحدت نظر دارند کوبیدن روحانیت از اساس و برداشتن این سدها از میان است، البته 

هر دسته ای به منظوری؛ یکی به منظور ایجاد یک روحانیت فرمایشی به شکل اهل تسنن 

که مطیع دولت ها باشد، و دیگری به منظور از میان بر داشتن دین، و سوم چهارم به منظور 

تصاحب یک قدرت مردمی که دین است و آن را بر وفق مراد تفسیر کردن. در این مقام باید 

اظهار تاسف کنم که برخی دوستان ما طالب جوان و جوانان دانش آموز و دانشجو را بر 

بغض کینه روحانیون به استثنای شخص حضرتعالی پرورش می دهند و این برای اسالم و 

روحانیت عاقبت بسیار وخیمی دارد. خوب است حضرتعالی به بیت محترم دستور فرمایید 

چنین  که  به کسانی  و  بفرمایند  کامل  تحقیق  ارادتمندان  و  دوستان  درباره  این جهت  از 

روشی دارند تذکراتی داده شود.

؛  بعضی  با  مذاکره  از  پس  که  شدم  معروض  قبل  نامه  در  شریعتی هاست.  مسأله  چهارم 

مشترک قرار بر این شد که بنده دیگر درباره مسائلی که که به شخص او مربوط می شود، 

ولی  نگویم  سخن  عملی  التزامات  قبیل  از  نداشتن  صداقت  و  داشتن  صداقت  قبیل  از 

انحرافاتی راکه در نوشته های او هست به صورت خیرخواهانه و نه خصمانه تذکر دهم؛ 

ولی اخیرا می بینم گروهی که عالقه وعقیده درست به اسالم ندارند و گرایشی انحرافی 

دارند با دسته بندی های وسیعی در صدد این هستند که از او بتی بسازند که هیچ روحانی 

جرات اظهار نظر در گفته های او را نداشته باشد. این برنامه در مراسم چهلم او در مشهد 

متاسفانه با حضور دوستان خوب ما و بیشتر در ماه مبارک رمضان در مسجد قبا اجرا شد 

تحت عنوان اینکه بعد از سید جمال واقبال این شخص رنسانس اسالمی به وجود آورده و 

اسالم را نو کرده و خرافات را دور ریخته و همه باید به افکار او بچسبد؛ ولی با عکس العمل 

تلخیص : فاطمه قدرت نیا
ترم چهار پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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و  }با{ هوشیاری  بعالوه  و  مواجه شد  دیگر  گروهی  شدید 

علیه  تؤطئه  شد  متوجه  که  مسجد  جماعت  امام  حسن 

روحانیت بوده در شب های آخر فی الجمله اصالح شد.

افکار  چکیده ی  که  اندیشه هایی  با  می خواهند  عجبا! 

ماسینیون )مستشار وزارت مستعمرات فرانسه در شمال 

افکار  و  مصر(  در  مسیحی  مبلغان  سرپرست  و  آفریقا 

پل  ژان   اندیشه های  و  ماتریالیست  یهودی  گورویچ 

دورکهایم  عقاید  و  خدا  ضد  اگزیستانسیالیست  سارتر 

علی  و  پس  بسازند،  اسالم  مذهب،  ضد  شناس  جامعه 

االسالم السالم.

اندیشه های  که  کند  اقتضا  مصلحت  روزی  اگر  خدا  به 

با  آید و  این شخص حالجی شود و ریشه هایش بدست 

مطلب  مقایسه شود صدها  اسالمی  اصیل  اندیشه های 

بدست می آید که بر ضد اصول اسالمی است و بعالوه بی پایگی آن ها روشن می شود. من 

هنوز نمی دانم فعال چنین وظیفه ای دارم یا ندارم؛ ولی با اینکه می بینم چنین بت سازی 

دارم دیگر ملغی است، در عین حال  این شخص  درباره  تعهد  می شود، فکر می کنم که 

منتظر اجازه و دستور آن حضرت می باشم. کوچک ترین گناه این مرد بدنام کردن روحانیت 

با دستگاه های ظلم و زور علیه توده مردم را به صورت یک  است. او همکاری روحانیت 

اصل کلی اجتماعی در آورد، مدعی شد ملک و مالک و مال و به تغییر دیگر تیغ و طال و 

تسبیح همیشه در کنار هم بوده و یک مقصد داشته اند. این اصل معروف مارکس را که دین 

ودولت و سرمایه سه عامل همکار بر ضد خلقند و سه عامل از خود بیگانگی بشرند به صد 

زبان پیاده کرد، منتها به جای دین، روحانیت را گذاشت؛ نتیجه اش این شد که جوان امروز 

به اهل علم به چشم بدتری از افسران امنیتی نگاه می کند و خدا می داند که اگر خداوند از 

باب » و یمکرون و یکمر الله خیر الما کرین« در کمین او نبود او در ماموریت خارجش چه 

به سر روحانیت و اسالم می آورد. تبلیغاتی در اروپا و آمریکا له او از زهد و ورع و پارسایی تا 

خدمت به خلق و فداکاری و جهاد در راه خدا و پاکباختگی در راه حق شده است و بسیار 

آمریکا  و  اروپا  در  و دوستان خوب شما  بوده  کار  در  روشن است که دست های مرموزی 

اغفال شده اند. من الزم می دانم که حضرتعالی گاهی برخی افراد بصیر را ولو به طور خفا 

به اروپا و آمریکا بفرستید، جریان ها را از نزدیک ببینید و گزارش دهند که به عقیده بعضی 

از دوستانتان در آنجا پاره ای از حقایق از حضرتعالی کتمان می شود. گروهی چهارگانه فوق 

مبارزه  به شدت  قلم هستم  و  بیان  و  نظر  و  اهل فکر  اندازه ای  تا  اینکه  به حساب  با من 

می کنند، شایعه به رایم می سازند، جعل و افترا می بندند به طوری که خود را مصداق آن 

شعر فارسی می بینم که محقق اعظم خواجه نصیرالدین طوسی در آخر شرح اسارات به 

عنوان زبان حال خود آورده است:

به گردا گرد خود چندان که بینم / بال انگشتری و من نگینم

داد،  نخواهم  راه  خود  به  هراسی  دین  اولیاء  توجهات  و  پروردگار  عنایت  و  لطف  به  ولی 

این مقدار َبّث شکوی را جز به مثل حضرتعالی که استاد عالیقدر و به جای پدرم هستید 

کن  ایستادگی  بفرمایید  اگر  هستم،  گروه  این  حمالت  ثقل  مرکز  االن  من  نمی کنم. 

ایستادگی می کنم؛ اگر بفرمایید مصلحت نیست، خود را کنار می کشم.

از خداوند متعال طول عمر برای شما می خواهم و فوق  بار دیگر تکرار می کنم من جدا 

که  هستید  شخصیتی  تنها  که  حضرتعالی  پای  ناخواسته  خدای  اگر  که  نگرانم  العاده 

ناراحت کننده ای  العاده  اوضاع فوق  برود  میان  از  او حساب می برند  از  این گروه ها  همه 

و  بسا که گروه های منحرف منتحل، مقاصد شوم  ای  بود.  خواهد 

است  الزم  حتی  و  بفرمایید  روشن تر  و  روشن  مختلف  مسلک های 

یکی  به  بدهید. شنیدم  تذکراتی  به طور خصوصی  بعضی دوستان  به 

از دوستان مشهد که اخیرا به نجف مشرف شده است تذکرات مفیدی 

داده اید و دورادور اطالع دارم که موثر بوده است و در روش ایشان که 

اخیرا خیلی خطرناک شده بود موثر واقع شده و الحمدلّله.

خوب است اطالع داشته باشید که در ماه های آخر عمر شریعتی بنده 

تو  نوشته های  در  که  دادم  پیغام  او  به  اشخاص مختلف  وسیله  مکرر 

مطالبی هست بر ضد اسالم والزم است اصالح شود، من حاضرم در 

ثابت شد  اگر  ثابت می کنم،  تو  به  تنها،  یا  و  حضور جمعی صاحبنظر 

تو  نام من اصالح کن و شأن  به  نه  نام خودت  به  را ولو  خودت آن ها 

کنم  انتقاد  و مستدل  تو صریحا  از  واال مجبورم  رفت  باال هم خواهد 

نزد  او  از طرف  که  آخرین شخصی  تمام خواهد شد.  گران  رایت  به  و 

من آمد، اظهار داشت که او حاضر است اختیار بدهد به آقای محمدتقی جعفری و آقای 

محمدرضا حکیمی که از آثارش انتقاد کنند و در نهایت امر تو صّحه بگذاری، من گفتم 

بسیار خوب ولی به شرط این که کتبا بنویسید. مقارن با حرکتش به خارج اطالع پیدا کردم 

که تنها به آقای حکیمی نوشته که شما مجازی نوشته های مرا نقد کنی. در اروپا خبر موثق 

این بود که گفته بود تا یک سال کاری نخواهم کرد جز اصالح نوشته های خودم و یکی از 

دوستان نزدیک حضرتعالی نقل کرد که به او گفته بود منتظرم فالنی به اروپا بیاید، راجع به 

اصالح کتاب هایم با او مشورت کنم، و البته من این جهت را تحسین کردم و دلیل حسن 

نیت او و سوء نیت اطرافیانش در ایران گرفتم. روی این حساب می بایست از نشر آثارش 

است  داده  اجازه  او  به  کتبا  که  آقای حکیمی  نظر الاقل وسیله  تجدید  و  از اصالح  قبل 

جلوگیری شود؛ ولی افرادی که اخیرا تصمیم گرفته اند او را مظهر رنسانس اسالمی قرار 

دهند و راه برای اظهار نظرهای خود در اصول و فروع اسالم باز کنند در شعاع وسیعی 

به نشر و تکثیر همه آثار او پرداخته اند. بنده فکر می کنم اگر صالح می دانید به برخی از 

ارادتمندان خودتان در اروپا و آمریکا که ضمنا ناشر آثار و افکار او هستند یادآوری فرمائید 

که قبل از انجام اصالحات وسیله آقای حکیمی یا گروهی خودتان تعیین می فرمائید از 

نشر آثارش جلوگیری شود و اگر هم صالح نمی دانید که در کار او مستقیما دخالتی فرمائید 

راه دیگری باید اندیشید.

بسیار خوب است و برای شناختن ماهیت این شخص الزم است که حضرتعالی مجموعه 

این  فرمائید.  نیم پیش چاپ شد شخصا مطالعه  و  را در کیهان که یک سال  او  مقاالت 

مقاالت دو قسمت داشت: یک قسمت ضد مارکسیسم است که مقاالت خوبی بود درباره 

ملیت ایرانی)و مستقال ماشین شده و در حقیقت فلسفه ای بود برای ملیت ایرانی و قطعا 

تا کنون احدی از ملیت ایرانی به این خوبی و مستند به یک فلسفه امروزپسند دفاع نکرده 

یک  که  مقاالت  این  خالصه  بگذاریم.  رستاخیز«  را»فلسفه  آن  نام  است  شایسته  است. 

کتاب می شود، این بود که مالک ملیت، خون و نژاد که امروز محکوم است نیست، مالک 

ملیت فرهنگ است و فرهنگ به حکم اینکه زاده تاریخ است نه چیز دیگر، در ملت های 

فرهنگ  که  قوم  هر  است؛  قوم  آن  فرهنگ  قوم  هر  فرهنگ  است؛  مختلف  مختلف، 

مستمر نداشته نابود شده است؛ ما ایرانیان فرهنگ دو هزار و پانصد ساله داریم که مالک 

حوادثی  تاریخ  طول  در  ماست،  اصلی  خویشتن  و  ما  واقعی  من  و  ما  وجودی  شخصیت 

پیش آمد که خواست ما را از خود واقعی ما بیگانه کند ولی در طول تاریخ حوادثی پیش 

آمد که خواست ما را از خود واقعی ما بیگانه کند ولی ما هر نوبت به خود آمدیم و به خود 

به خدا اگر روزی مصلحت اقتضا کند 
که اندیشه های این شخص )دکتر 

شریعتی( حالجی شود و ریشه هایش 
بدست آید و با اندیشه های اصیل 

اسالمی مقایسه شود صدها مطلب 
بدست می آید که بر ضد اصول 

اسالمی است و بعالوه بی پایگی 
آن ها روشن می شود. من هنوز 

نمی دانم فعال چنین وظیفه ای دارم 
یا ندارم؛؛ ولی با اینکه می بینم چنین 

بت سازی می شود، فکر می کنم که 
تعهد درباره این شخص دارم دیگر 

ملغی است

نگاه



واقعی خود بازگشتیم، آن سه جریان عبارت بود از حمله اسکندر، 

حمله عرب، حمله مغول، در این میان بیش از همه درباره حمله 

است،  تقدیس کرده  را  نهضت شعوبیگری  و  عرب بحث کرده 

آنگاه گفته اسالم برای ما ایدئولوژی است و نه فرهنگ؛ اسالم 

نیامده که فرهنگ ما را عوض و فرهنگ واحدی به وجود آورد، 

بلکه تعدد فرهنگ ها را به رسمیت می شناسد همان طوریکه که 

تعدد نژادی را یک واقعیت می داند؛ آیه کریمه»ِاّنا َخَلقناُکم ِمن 

باِئَل...« ناظر به این است که 
َ
َذَکٍر َو ُانثی َو َجَعلناُکم ُشعوبًا َو ق

اختالفات نژادی و اختالفات فرهنگی که اولی ساخته طبیعت 

است و دومی تاریخ، باید به جای خود محفوظ باشد.ادعا کرده 

است که ایدئولوژی ما روی فرهنگ ما اثر گذاشته و فرهنگ ما 

روی ایدوئولوژی ما، لهذا ایرانیت اسالمی شده است و اسالم ما 

اسالم ایرانی شده است.

با این بیان عمال و ضمنا نه صریحا فرهنگ واحد به نام فرهنگ 

و خواجه  ابوریحان  و  بوعلی  نظیر  و صریحا شخصیت هایی  است  کرده  انکار  را  اسالمی 

نصیرالدین و مالصدار را وابسته به فرهنگ ایرانی دانسته است؛ یعنی فرهنگ این ها ادامه 

فرهنگ ایرانی است، این مقاالت بسیار خواندنی است؛ در انتساب آنها به او شکی نیست، 

به بعضی ها مثل آقای خامنه ای و آقای بهشتی گفته مال من است، ولی مدعی شده که 

من این ها را چندین سال پیش نوشته ام و این ها را پیدا کرده و چاپ کرده اند؛ در صورتی 

حضرتعالی  مطالعه  حال  هر  به  است.  جدید  مقاالت،  که  هست  کافی  قدر  به  دالیل  که 

بسیار مفید است.

این روزها سوال و جوابی از حضرتعالی مورخه شعبان منتشر شد که اثر بسیار مطلوبی از نظر 

انحرافات منتحلین داشت و عجب این است که شایع کرده اند این سوال و جواب به وسیله 

فالنی تهیه شده است. به آن ها گفتم شما با این اتهام، به آقا اهانت می کنید، گویی ایشان 

از خود رأی ندارند و تابع رأی مثل منی هستند.

خبر عجیب دیگر این است که اخیرا آزادی غیر مترقبه ای به دسته جات مختلف مخصوصا 

دسته جات سیاسی داده شده است. البته نسبت به روحانیون به مقیاس بسیار کمتری داده 

شده، ممنوعیت های آن ها غالبا به حال خود باقی است. این تبعیض نیز سوال انگیز است.

خدمت آقازادگان عظام دامت برکاتهم عرض سالم این بنده را ابالغ فرمایید.

والسالم علیکم و رحمه الله و نلتمس منک و الّدعاء.

| مناسبات شهید مطهری و دکتر شریعتی برگرفته از خاطرات رهبر انقالب |

وقتی که در تهران جلسات مذهبی درست و حسابی و منظمی نبود، چند نفر به فکر افتادند 

بانی مالی  که چنین کاری کنند. عنصر اصلی هم آقای مطهری بود. آقای همایون هم 

آنجا بود. 

چند نفری نشستند و زمینی را مقداری باالتر از محل کنونی حسینیه، در نظر گرفتند و 

از گویندگان دعوت  بعد  این شد حسینیه ارشاد.  چادری زدند و دیواری دورش کشیدند و 

کردند. از جمله کسانی که دعوت شد، آقای محمد تقی شریعتی بود که آن وقت ،سال 45 

ایشان در تهران ساکن شده بود و سخنرانی می کرد. آقای مطهری از ایشان دعوت کردند. 

خود آقای مطهری هم در سال 46 در آنجا سخنرانی داشتند.

آقای  دلیل  همین  به  شد،  مطرح  پیامبران«  خاتم  »محمد  کتاب  طرح  که   46 سال  در 

از جمله مرحوم دکتر شریعتی. دکتر هم  بنویسند،  از عده ای خواستند که مقاله  مطهری 

تازه دو تا سه سال بود که از فرانسه برگشته بود. ابتدا در مشهد بود و در آنجا با گمنامی 

از  معلمی می کرد. آقای مطهری ایشان را دیده بود و خیلی 

بود. جوانی خوب که خیلی هم هوشمند و  او خوشش آمده 

آقای  مثل  کسی  انصافا  بود.  عمیق  و  نکته سنج  و  استعداد  با 

از شخصی مثل مرحوم شریعتی طبعا خیلی خوشش  مطهری 

دکتر  مرحوم  بنویسد.  چیزی  که  خواست  هم  ایشان  از  و  آمد 

و همچنین  پیغمبر«  وفات  تا  هجرت  »از  نام  به  مفصلی  مقاله 

بخشی از »سیمای محمد )ص(« را نوشت. من در جریان این 

تبادل مقاله بودم. دکتر در مشهد بود و آقای مطهری در تهران. 

من هم می رفتم مشهد و برمی گشتم قم. در این مقاله گیری و 

مقاله دهی، من هم یکی دو دفعه واسطه شدم.مرحوم مطهری 

مخصوصا  آمد،  خوشش  خیلی  دید،  را  دکتر  مقاالت  که  وقتی 

از مقاله »سیمای محمد )ص(«. ایشان به من گفت: من سه 

بار این مقاله را خوانده ام.از بس ایشان از قلم شیرین و شیوای 

برای  که  کرد  دعوت  دکتر  از  بود،  آمده  خوشش  دکتر  مرحوم 

سخنرانی هم بیاید. دکتر هم گاه گاهی به حسینیه می آمد و سخنرانی می کرد. آمد و رفت 

دکتر به حسینیه ارشاد از سال 46 به دو ماه یک بار یا سه ماه یک بار رسید. در سال 49 

مسئله ای بین آقای مطهری و آقای میناچی پیش آمد. آقای میناچی که به عنوان مدیر 

داخلی حسینیه انتخاب شده بود، عمال دست آقای مطهری و دیگران را از همه کارهای 

و  و چاپ  گوناگون  انتخاب مجلس، جلسات  انتخاب سخنران،  از  اعم  داخلی حسینیه، 

نشر، کوتاه کرده بود. آقای مطهری می گفت: ما یک موسسه را به وجود آورده ایم، مردم 

اینجا را متعلق به ما می دانند. نمی شود که ما ندانیم اینجا کی سخنرانی می کند یا مثال چه 

موقع کتابش می خواهد چاپ بشود یا چه مطالبی گفته می شود.

ایشان  اعتراض های  به  میناچی  آقای  بود.  نفره  سه  امنای  هیئت   جزو  مطهری  استاد 

باال  آنها  بین  اختالفات  باالخره  و  نمی رسید  جایی  به  فریادش  عمال  و  نمی کرد  اعتنایی 

گرفت.ما در مشهد بودیم. تابستان بود که آقای مطهری به مشهد آمد. مرحوم دکتر هم 

در مشهد بود. پدر دکتر هم آنجا بود. در جلسه ای که همه ما جمع بودیم، قرار شد که به 

مسئله حسینیه رسیدگی شود.

آقای دکتر قرار بود که کالس های 15 روز یک بار »اسالم شناسی« را تشکیل بدهد.

آقای مطهری به دنبال اختالفاتشان با آقای میناچی، به عنوان اعتراض حسینیه نرفتند. 

یادم می آید که آقای مطهری به عنوان اعتراض گفتند: تا وقتی که ایشان خودسرانه در 

حسینیه کار بکند، من نمی توانم در حسینیه باشم و عمال کناره گیری خودم را از حسینیه 

اعالم می کنم تا همه بدانند که من نیستم.

شریعتی ادعا کرده است که ایدئولوژی 
ما روی فرهنگ ما اثر گذاشته و فرهنگ 

ما روی ایدوئولوژی ما، لهذا ایرانیت 
اسالمی شده است و اسالم ما اسالم 

ایرانی شده است.
با این بیان عمال و ضمنا نه صریحا 

فرهنگ واحد به نام فرهنگ اسالمی 
را انکار کرده است و صریحا 

شخصیت هایی نظیر بوعلی و ابوریحان 
و خواجه نصیرالدین و مالصدار را 

وابسته به فرهنگ ایرانی دانسته است؛ 
یعنی فرهنگ این ها ادامه فرهنگ ایرانی 
است، این مقاالت بسیار خواندنی است؛ 

در انتساب آنها به او شکی نیست، به 
بعضی ها مثل آقای خامنه ای و آقای 

بهشتی گفته مال من است، ولی مدعی 
شده که من این ها را چندین سال پیش 

نوشته ام و این ها را پیدا کرده و چاپ 
کرده اند؛  

نگاه
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| شریعتی خود را مرید مطهری می دانست |

برنامه  اینکه  با  ایشان  که  بود  محرم  هشتم  یا  هفتم 

سخنرانی در حسینیه داشت، از حسینیه بیرون رفت. 

با رفتن آقای مطهری حسینیه واقعا از روح خالی شد. 

تعبیر مرحوم دکتر این بود که: »وقتی آقای مطهری 

من  آرزوهای  همه  که  دیدم  من  نمی آیم،  من  گفت 

تمام شد. همه چیز برای من تمام شده بود. دیگر هیچ 

چیز برای من معنی نداشت.« یعنی آقای دکتر عمیقا 

آقای  را مرید  واقعا خودش  و  ارادت داشت  ایشان  به 

کامل  اعتراض  این  اینکه  می دانست.برای  مطهری 

شود و آقای میناچی به خواسته های مرحوم مطهری 

حذف  را  برنامه هایشان  سخنران ها  بقیه  کند،  توجه 

رفسنجانی  آقای هاشمی  نمی آیم.  گفتم  بنده  کردند. 

هم گفتند: »من هم نمی آیم«. حتی آقای محمد تقی شریعتی هم نیامدند. خود دکتر هم 

گفت: »من هم کنسل می کنم و نمی آیم.« یعنی همه قبول داشتند و این حقانیت مطهری 

را نشان می دهد.

من بر این مسئله تاکید دارم که در مشهد با آقای شریعتی صحبت کردم؛ ایشان گفتند: 

»من می روم و علی را نمی گذارم برود.« یعنی دلیل مخالفت آقای مطهری، آن چنان روشن 

و واضح بود که همه قبول کردند. هیچ کس نبود که حرف ایشان را که منطقی و حق بود، 

اینکه چراغ حسینیه خاموش  برای  بایکوت شد. منتها  باشد.حسینیه عمال  نداشته  قبول 

نشود و در ماه محرم و صفر کل برنامه هایش تعطیل نشود، دوستان گفتند هفته ای یک بار 

آقای باهنر در آنجا سخنرانی کند، که کاری رقیق مانند جوی آب باریکی بود. آن اجتماع 

و آن سخنرانی های متنوع دیگر نبود.

آقای میناچی مرد بسیار مدیر و زرنگ و باهوشی است. ایشان زمینه را طوری آماده کرد و 

دکتر را قانع کرد که کالس های ایشان ضروری است و اگر تعطیل شود، آسمان به زمین 

می آید و زمین به آسمان می رود.

در جلسات مشهد که ذکرش رفت، دوستان گفتند که دکتر آن کالس ها را دو ماه دیگر 

شروع کند تا مسئله حسینیه حل شود. دکتر هم قبول کرد.

از دست  و دین  دیر می شود  »نه  را محاصره کردند که:  و دیگران، مرحوم دکتر  میناچی 

می رود!« این بود که ایشان کالس ها را شروع کرد و عمال طرحی که راجع به حسینیه بود 

متوقف شد و آقای مطهری هم دیگر با حسینیه آشتی نکرد و مجبور شد موجودی را که 

به وجود آورده بود، رها کند.البته حسینیه رونق داشت و مرحوم دکتر سخنرانی می کرد. 

جلسات 15 روزه بود و بعد هفتگی شد. منتها حسینیه دیگر فردی شده بود و فقط قائم 

به شخص دکتر شریعتی بود. اگر یک روز دکتر سرماخوردگی داشت و نمی توانست بیاید، 

حسینیه هم دیگر نبود. این هم نقیصه بزرگی بود که کوشش می کردند آن را برطرف کنند. 

حتی یک بار در همان سال آمدند پیش من و با حرف های خاصی مرا وادار کردند از مشهد 

آمدم و در 28 صفر یکی  دو تا سخنرانی کردم. بعد دیدم آقایان حقایق را به من نگفته بودند. 

ماه ها کار حسینیه به این شکل می گذشت.

بعدها مرحوم دکتر خودش آمد مشهد و با بنده صحبت کرد و گفت: »برویم حسینیه را اداره 

کنیم.« طرحی هم ریخته شد، بعد من موافقت کردم که با دوستان همکاری داشته باشم. 

شاید حدود بیست ساعت یا بیشتر بنده با آقایان هاشمی و باهنر و شریعتی در تهران در 

جلسات مستمری نشستیم، صحبت کردیم و طرحی برای حسینیه ریختیم. طرح بسیار 

طرف  از  »بله«  کلمه  یک  فقط  کردیم.  ترسیمش  کاغذ  روی  بود.  خوبی 

می گیرم.«  ایشان  از  من  را  »بله  گفت:  دکتر  که  بود  میناچی الزم  آقای 

ایشان رفت بله را بگیرد، خودش هم نیامد. ما هم دیدیم که همه زحمات 

ما هدر رفت. من رفتم مشهد و آقایان هم مشغول کارهایشان شدند.

که  »ما  گفتیم:  نیامدید؟«  شما  »چرا  که:  می کرد  گله  دکتر  بعدها  البته 

آمدیم. قرار بود که شما از آقای میناچی بله بگیرید.«مرحوم شریعتی مرید 

آقای مطهری بود. یعنی مرید علمی و فکری آقای مطهری بود. این را 

من خودم شاید بارها از مرحوم شریعتی شنیده بودم. او در پی اختالف با 

آقای مطهری نبود. کما اینکه آقای مطهری هم در پی اختالف شخصی 

با مرحوم شریعتی نبود. البته اختالفات فکری داشتند و مرحوم مطهری 

اعتراض هایی به شریعتی داشت که اواخر برمال شده بود. اما نقطه ای که 

اختالف ها بروز کرد، سال 49 آشکار شد.

| کار مرحوم شریعتی جوان پسند و متکی به احساس بود |

دیدگاه های  او،  دیدگاه های  و  بود  احساس  به  متکی  و  جوان پسند  شریعتی  مرحوم  کار 

جوان  محافل  خصوص  به  جوان،  محافل  در  رو  این  از  انقالبی.  جریان های  به  نزدیک 

روشنفکر، خیلی زود گل می کرد.تفکر مرحوم مطهری، تفکری عمیق و فلسفی بود و بیشتر 

پایه ای و بنیانی مسائل اسالمی را بررسی می کرد. از این رو، کارش در بین محافل متفکران 

و از جمله در میان حوزه های علمیه و فاضالن خیلی جلب توجه می کرد.

یقینا اگر به مبانی و اصول کار توجه کنیم، می توانیم تفاوت هایی بنیانی بین این دو نوع 

تفکر پیدا کنیم.  در برهه ای از زمان، این دو در یک جهت و یک خط حرکت می کردند. 

کما اینکه حسینیه ارشاد را مرحوم مطهری بنیان گذاشت و دکتر شریعتی به دعوت شهید 

مطهری یکی از سخنرانان موفق آن شد.همچنین می دانیم که آنها کارهای مشترکی با 

ریخت  را  طرحش  مطهری  مرحوم  که  پیامبران«  خاتم  »محمد  کتاب  مثال  داشتند،  هم 

و اقدام اساسیش را کرد و یکی از نویسندگان آن کتاب که دو مقاله در آن دارد، مرحوم 

شریعتی بود.اگر بخواهیم آن خط مشترک را به طور کلی معرفی کنیم، باید بگوییم »خط 

فکری  حیات  »تجدید  یا  اسالم«  بازشناسی  »نهضت  یا  اسالم«  به  متجددانه  بازنگری 

اینکه  همان طور که قبال اشاره کردم  اسالم« بود؛ منتها دو مسئله وجود داشت: یکی 

مرحوم  می پرداخت؛  اعتقادی  و  فلسفی  و  فکری  و  زیربنایی  مسائل  به  مطهری  آقای   ،

شریعتی به مسائل اجتماعی و جریان های موجود در جامعه بیشتر اهمیت می داد. کتابهای 

این دو  این است که وقتی  تفاوت است. مسئله دوم  این  ایشان نشان دهنده  از  هر کدام 

از مبانی  پاره ای  تعیین کننده ای رسیدند، معلوم شد که در  نقاط  به  و  جریان پیش رفتند 

با هم اختالف نظر دارند.مرحوم مطهری طرفدار استنباط از منابع ناب اسالمی و کتاب و 

سنت بود. صد در صد معتقد بود که ما باید تفکرمان را از کتاب و سنت بگیریم. در حالی که 

مرحوم شریعتی تحت تاثیر بسیاری از افکار زمان خودش قرار داشت و از آن افکار اطالع 

وجوه  وجود  با  بنابراین،  می گذاشت.  اثر  او  اسالمی  برداشت های  در  افکار  آن  و  داشت، 

مشترکی که با مطهری داشت، اختالفاتی هم با او پیدا می کرد. 

کار مرحوم شریعتی جوان پسند و 
متکی به احساس بود و دیدگاه های 

او، دیدگاه های نزدیک به جریان های 
انقالبی. از این رو در محافل جوان، 

به خصوص محافل جوان روشنفکر، 
خیلی زود گل می کرد.تفکر مرحوم 

مطهری، تفکری عمیق و فلسفی 
بود و بیشتر پایه ای و بنیانی مسائل 

اسالمی را بررسی می کرد. از این 
رو، کارش در بین محافل متفکران و 

از جمله در میان حوزه های علمیه و 
فاضالن خیلی جلب توجه می کرد.

یقینا اگر به مبانی و اصول کار توجه 
کنیم، می توانیم تفاوت هایی بنیانی 

بین این دو نوع تفکر پیدا کنیم. 

نگاه
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شریعتی را ممکن است به عنوان یک فیلسوف، متفکر بزرگ، و بنیان گذار 
جریان اندیشه ی مترقی اسالم معرفی کنند اما واقعیت این است که چنین 
تعبیراتی در خصوص شریعتی صدق نمی کند. در عین حال، شریعتی یک 

چهره ی پرسوز پیگیر برای حاکمیت اسالم بود که از 
طرح اسالم به صورت یک ذهنیت و غفلت از طرح 
نظام  قاعده ی  و  ایدئولوژی  یک  صورت  به  اسالم 
اجتماع رنج می برد و کوشش میکرد تا اسالم را به 
عنوان یک تفکر زندگی ساز و یک نظام اجتماعی و 

یک ایدئولوژی راهگشای زندگی مطرح کرد.
در  بشر  عقل  ناتوانی  که  بود  باور  این  بر  شریعتی 
رهیابی به سعادت منشأ نیاز او به دین است و توجیه 
مذهب بر مبنای ترس، مالکیت و جهل به علل را 
نقد میکرد،؛ چرا که نزول پذیری این عوامل، باعث 

نزول مذهب میشود درحالی که چنین نیست.
او نیاز انسان به دین را در دو نکته می داند: ارائه ی 
و  جهت  ارائه ی  و  هستی  عالم  از  روحانی  تفسیر 

هدف انسانی برای زندگی. به اعتقاد او دین به مثابه یک مجموعه  مباحث 
فلسفی یا یک سنت عادی در زندگی که پویا و هدایتگر نباشد ناتمام است و 
گاهی و همسنگ ایدئولوژی و مقابل فلسفه، علم و صنعت  مذهب را خودآ
قرار می دهد. اسالم از دیدگاه شریعتی به معنای تسلیم شدن و تمکین در 
ستم،  شرک،  هر  برابر  در  عصیان  و  هستی  بر  حاکم  عظیم  اراده ی  برابر 

قدرت، انحراف و طمعی است.
تقسیم  اما  میکند  تقسیم  مترقی  و  منحط  مذهب  دو  به  را  اسالم  شریعتی 
مورد  آنچه  اما  است.  عالمانه  و  گاهانه،عامیانه  آ به  اسالم  تقسیم  او  مهمتر 
به شکل  را  پذیرش خود شریعتی است،اسالم روشنفکرانه است که اسالم 

ایدئولوژی و مکتب عقلی علمی درآورده است.
شناسی،فلسفه  بینی،انسان  جهان  بر  مشتمل  مکتب  یک  شریعتی  اسالم 
و  میداند  اسالم  مکتب  بنای  زیر  را  توحید  وی  میباشد.  ایدئولوژی  و  تاریخ 
مقصودش از جهان بینی توحیدی،تلقی همه ی جهان به صورت یک وحدت 
است نه تقسیم آن به دنیا و آخرت، طبیعت و ماورای طبیعت، ماده و معنی، 
روح و جسم، حتی تقسیم هستی به غیبت و شهادت در این جهان بینی، 
نسبی است. غیبت یعنی آنچه از دسترس مشاهده و تجربه ی انسان پنهان 
در  تضاد  و  کثرت  پیداست.  حس  برای  که  است  امری  شهادت  اما  است. 
و  انسان  انسان،  و  انسان  وحدت  از  است  عبارت  توحید  ندارد.  راه  توحید 

طبیعت، و انسان و خداوند.
شریعتی معتقد است نباید توحید در حصار فلسفی و کالمی محصور بماند، 
از  کنیم.  توجه  آن  انسانی  و  مادی  جهانی،  این  منطقی  لوازم  به  باید  بلکه 
بینی توحیدی قرآن همه ی تضادها و مرزبندی های موجود  او جهان  نظر 
این جهان و جهان دیگر، جهان طبیعت و جهان  ازبین میبرد. در قرآن  را 
مجردات وجود ندارد و روایت الدنیا مزرعه االخره توحید میان دنیا و آخرت 

را نشان میدهد.
شریعتی برای دین قلمرو وسیعی قائل است و گوهر آن را ایدئولوژی دینی 
میداند و قرآن را کتابی می بیند که هر چند بر امور گوناگون مشتمل است 
را  اسالم  کارکردهای  مهمترین  از  او  دارد.  تکیه  انسانی  علوم  به  بیشتر  اما 
شرک ستیزی و مبارزه با مذاهب شرک میداند. او به کارکرد منفی مذهب نیز 
گاهی طبقاتی را  معتقد است. به زعم او مذهب خودآ
از بین می برد زیرا مذهب ماده ی مشترک دو طبقه ی 

اجتماعی متقابل است.
شریعتی، حقیقت اسالم و وحی را ثابت اما معرفت دینی 
و فهم وحیانی را قابل تغییر میداند و در مواردی به غلط، 

تحول را به خود دین نسبت داده و مینویسد:
جامعه  سنتی  ظرف  در  دین،  یک  عنوان  به  »اسالم 
جسمیت  که  هاست  فرهنگ  و  ها  تمدن  درکالبد  و  ها 
به این صورت است که در  پیدا میکند و  عینی خارجی 
میابد.- اسالم شناسی  تاریخ، فرسایش  مسیر تحوالت 

2 صفحه 56«
وحی،  انقطاع  و  نبوت  ختم  از  بعد  شریعتی  نظر  از 
روشنفکران ادامه دهنده ی رسالت انبیا خواهند بود. این 

 زهرا سادات حسینی
ترم شش مهندسی کامپیوتر دانشگاه قم

اسالم شناسِی یک جامعه شناس
جستاری پیرامون  دیدگاه دکتر شریعتی در مورد  اسالم

در آمد

 |  دکتر شریعتی در حال  سخنرانی - تهران ،حسینیه ارشاد - 1350

مرحوم شریعتی با علمای دین مخالفت 
نداشتند و با طبقه ی رسمی روحانیت 

سر سازگاری نداشت و سخن بنده 
این است که مشی مرحوم شریعتی در 
ایدئولوژیک کردن دین، برخالف میل و 

خواسته ی او به نتیجه ای می انجامد که 
وی طالبش نبود. 

رهبری هم در جوامع ایدئولوژیک، 
شکل فرماندهی نظامی پیدا می کند 

درحالیکه رهبری در جامعه دینی به 
معنای الگوست. 

آفت دیگر جوامع ایدئولوژیک، گرفتار 
آمدن به توهم استغنا و »پندار کمال« 

است. هر ایدئولوژی برای خود، کمالی 
متصور است که دیگران را فاقد آن می 

داند و ذر آرمان های جوامع دیگر به 
چشم تحقیر می نگرند

نگاه
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تفسیر او از خاتمیت با آموزه ی امامان شیعه به عنوان استمرار نبوت تنافی 
دارد. از طرفی او به این نکته توجه ندارد که روشنفکری برآمده از فرانسه که 
به دنبال خردگرایی خود بنیاد و حذف وحی بود، چگونه میتواند وارث نبوت 
سوسیالیسم،  و  پیامبر  وارث  روشنفکر  مارکس  است  ممکن  چگونه  شود؟ 
ادامه ی نبوت باشد؟ آنچه باعث التقاطی شدن اسالم شناسی شریعتی شده 
است، بی توجهی وی به مبانی معرفت شناختی و هرمنوتیکی است. قالب 
از  برگرفته  کاماًل  اسالم،  بر  آن  انطباق  و  مکتب  برای  پیشنهادی شریعتی 
التقاطی  تفسیر  این  گرفتار  را  او  و  است  مارکسیستی  دیالکتیک  ی  فلسفه 
از مسائل بنیادین اسالم کرده است. درحالی که می توانست با بهره گیری 

از عقل بدیهی، آیات و روایات طرح نظام وار صحیحی از اسالم ارائه کند. 
فهمید  میتوان  راحتی  به  شریعتی  دکتر  شناسی  اسالم  دروس  بررسی  با 
قرائت سوسیالیستی_ و  قرآن شده است  رای"  به  "تفسیر  دام  او گرفتار  که 
دیالکتیکی او از اسالم به وضوح دیده میشود. اسالم شناسی شریعتی جهان 
بینی توحیدی با فلسفه ی تاریخ ماتریالیستی و انسان اگزیستانسیالیستی و 
جامعه ی سوسیالیستی است. او میکوشد اسالم را با ایدئولوژی مارکسیستی 
و  اقتصادی  سوسیالیسم  به  گرایش  با  وی  کند.  ترکیب  اقتصاد  در  ویژه  به 
اجتماعی، برای اثبات دنیا گرایی اسالم، سه کلمه ی قرآنی "معروف"، "خیر" 
و "فضل خدا" را به ثروت اقتصادی معنا میکند. و با این تفسیر از واژه ها با 
استناد به حدیث الدنیا مزرعه االخره، ادعا می کند که مذهب اسالم یک دنیا 
گرایی و یک اصالت اقتصادی به عنوان زیر بنا دارد. گرایشات مارکسیستی 
مسلمان  روشنفکر  یک  اگر  گوید:»آدم  می  که  رفته  پیش  آنجا  تا  شریعتی 
نباشد و بخواهد آدم باشد، باید مارکسیست شود. - جهان بینی و ایدئولوژی 
به وحدت  از تصوف، در تفسیر توحید  او  انتقاد خود  با وجود  صفحه 291« 
و  خداوند  توحید  از  ناصوابش  تفسیر  در  و  است  متأثر  تصوف  از  انگاری، 
به  که  مواردی  در  یا  قرآن  جای  همه  در  میگوید:»  و  دانسته  برابر  را  مردم 
جامعه و تاریخ نظر دارند، میتوان واژه مردم را به جای الّله قرار داد. - اسالم 
شناسی 1 صفحه 278« توحید شریعتی به معاد شناسی اسالمی نیز آسیب 
میزند؛  چرا که تفسیر وی به انکار دوگانگی هستی شناختی دنیا و آ خرت 
می انجامد. و جالب اینکه در منظومه اندیشه ی اجتماعی خود تثلیث را هم 
این  از  و مواردی  زور و مذهب"  و  زر  نظیر"  تثلیث هایی  انواع  و  تبیین کرده 
دست را مطرح می سازد. شریعتی از عهده ی کارکردهای مذهب به خوبی 
برنیامده؛ چرا که مقصود خود را از مذهبی که کارکرد منفی دارد مشخص 
نکرده است. قالب کج راهه هایی که شریعتی در مسیر اسالم شناسی اش 
پیش پای مخاطب خود نهاده، رهاورد عدم استفاده ی کافی از قرآن و سنت 
در معرفی اسالم است و از آنجا که به متون اسالمی وارد نبوده میان شناخت 
اسالم و دانستن اسالم تمایز قائل میشود. آنچه از این گفته ها و نظریات 
آید این است که هرچه هست اسالم شناسی نیست و بیشتر  به دست می 
مایه  اگزیستانسیالیسم  و  تاریخی  ماتریالیسم  و  کمونیسم  و  سوسیالیسم  از 

گرفته است تا اسالم.

شریعتی اساسی ترین کار تبلیغی شیعه را "ذکر" می داند، که اکنون صفویه 
بزرگترین مروج و تجلیل کننده ذاکرین و برگزارکننده ذکر شده است و می 

کوشد معنی آن را مسخ کند.
وی تشیع حقیقی را با روش های علمی، محققانه، به دور از قضاوت های 
موروثی و جانبداری های نابجا و عناصر سیاسی و طبقاتی و هر گونه تعصب 
معرفی کرده و هدف آن، شناساندن کیستی، مسئولیت و نقش شیعه حقیقی، 
دعوت به حرکت و مبارزه، انتقاد غفلت، سستی، سکون و ستم پذیری است.
شریعتی از معنا و مفهوم امت برای معرفی بهتر شیعه استفاده می کند، به 
گفته وی امت جامعه ای  است که تعهد، تحرک و تکامل را در خود دارد و 
عازم یک هدف و داری یک جهت است. امام نیز همراه امت و عامل پویایی، 
مبارزه و اصالح گری امت است. ایشان امت اسالمی را به عنوان بهترین 
موارد  که  کرده،  معرفی  اسالم   تجلی  و شیعه  مومن  و  متعهد  فکری  گروه 

زیر را دارا می باشد:
زیربنای ایدئولوژیک، هدف) رسالت(، فلسفه تاریخ، انسان شناسی، شعار ، 
پایگاه و جهت گیری طبقاتی و سیاسی، بنیاد اقتصادی، رژیم رهبری، سنت 

مبارزه، سازمان، استراتژی و تاکیک.
در طول 250 سال  مبارزه حزب شیعه  استراتژی  و  گفته شریعتی سنت  به 
و...  مجاهد  علمای  دست  به  صفویه  تا  و  یافته  تکوین  شیعه  ائمه  مبارزات 

پاسداری شده. 
ایشان از ابوذر به عنوان یکی شیعه واقعی یاد می کنند و ابوذر را دارای روح 
حماسی، منتقد، حق گرا، حق جو و صریح معرفی می کنند که مبارزه با ظلم 
را عمال به نمایش گذاشته است. ) ایشان تفاوت اسالم ابوذر ، که بدون علم 
و تئوری به نقطه اوج رسیده را با اسالم چارچوب بنده شده صرفا علمی، این 
میداند که ابوذر با رسیدن به تکلیف، موظف به انجام همه تکلیف هاست، نه 

به صورت الویت بندی شده. (
شریعتی پویایی شیعه را در گرو موارد زیر می داند:

شعار؛ شعار اصلی و اولیه شیعه " قولوا ال اله اال الله تفلحوا "
به   ( منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  قرآن  اساس  بر  رسالت جهانی  رسالت؛ 

عنوان ریشه سازمانی مبارزاتی( 
پایگاه طبقاتی؛ ثروتمندان در یک صف و در صف مقابل مستضعفان در کنار 

پیامبر قرار گرفتند.
جهت گیری طبقاتی؛ امر به معروف و نهی از منکر، هم رسالت و هم جهت 
گیری طبقاتی ست. ) پایگاه طبقاتی و جهت گیری طبقاتی شیعه، هم سو 

می باشد(

 عاطفه جاویدی
مهندسی عمران دانشگاه یاسوج

تشیِع شریعتی
نگاهی بر کتاب تشیِع علوی ،تشیع  صفوی  دکتر شریعتی

نگرش



جهت گیری سیاسی؛ مبارزه، سازمان، حرکت و پیشرفت؛ نه ایستایی و نظام 
ثابت. ) شریعتی دوره حرکت را از صدر اسالم تا صفویه می داند و دوره ایمان 

متحجر را رهاورد صفویه می داند.(
استراتژی؛ ) استراتژی طرح لشکرکشی گروهی، از نقطه ای برای دفاع از 
اهداف خود است، اما تاکتیک اتخاذ بهترین تدبیر برای رسیدن به استراتژی 
مبارزه  فقط  با خالفت جور،  مبارزه  برای  اسماعیلی  استراتژی شیعه  است( 
مسلحانه می باشد. شیعه زیدی هم فقط کسی را قبول دارد که از خاندان 
وصایت  به  امامی  شیعه  اما  برخیزد.  مبارزه  به  شمشیر  با  و  بوده  علی)ع( 
و  مکان  و  زمان  هر  در  دوازدهم،  امام  تا  رهبری  ادامه  یعنی  است)  معتقد 
موقعیت، بر اساس شرایط و ارزیابی آن موقعیت و باقی موارد، تدبیر شود. 
امام حسن)ع( صلح، امام حسین )ع( قیام خونین و در کل استراتژی ائمه 
دوازده گانه عبارت است  از مبارزه مستمر و بی امان در دو جبهه ایدئولوژیک 

سیاسی و اقتصادی. (
اصلی  عدالت   ( کند.  می  معرفی  عدالت  و  امام  را  شیعه  رکن  دو  شریعتی 
داشته  جریان  بشر  زندگی  در  به طور طبیعی  باید  که  است  عالی  و  مقدس 
باشد. رهبری نیز در دوران غیبت به عهده امت است که عادل ترین و عالم 
تا زمانی که قائم  انتخاب کنند،  از معصوم  نیابت  از خود و به  ترین رهبر را 

برسد.(
مشخصه بارز شیعه را نیز آزادی خواهی و عدالت طلبی می داند، که نماد آن 

کربال و استراتژی آن انتظار است. 
شریعتی در معرفی مسئولیت های شیعه بودن، دوره غیبت 
را دوران سنگیتر و مستقیم تر شدن مسئولیت می داند و 

مسئولیت های زیر را بر می شمرد:
ثمر  بی  خویشتن،  نابودی  قیمت  به  حتی  ظلم  با  مقابله 
به  اعتقاد  رهبری،  فقدان  صورت  در  عملی  هر  دانستن 
یگانگی همه سیر آغاز بشریت تا پایان به عنوان یک جهاد 
با یک هدف، تلقی عدالت به عنوان جهان بینی، بیش از 
هرچیز خود را متکی به قرآن بار آوردن، بیش از همه کس 
در برابر اشرافیت و استکبار ایستادن، علی وار کار کردن و 
پرستیدن و جنگیدن، وراثت نبوت در تاریخ و نیابت امام، 
پیروی خاندان علی و فاطمه و کربالیی زیستن و برابری را 

اصل ایمان و هدف خود قرار دادن. 
ایشان شیعه را به علوی و صفوی تقسیم بندی می کند و 

معتقد است شیعه علوی همان شیعه پیرو علی است. شیعه صفوی از حقیقت 
خود دور شده و اسالم آن، اسالمی ست که در دست قیصرها و پاپ ها و... 
اسیر شده است. شیعه می خواهد اسالم راستین خود را فریاد بزند؛ اما همه 
تبلیغاتی در دست طاغوت است و راهی جز حرکت به سوی  دستگاه های 
صحرای کربال نیست. بنابراین مشخصه و الگوی شیعه علوی سید الشهدا 

)ع( و شهادت طلبی در راه اعالم حق است.
تشیع صفوی با مبانی مترقی و انسانی بنا شده است. ) اما چون مشخصات 

طبقاتی جامعه خود را طرح نکرده، به دست طبقه حاکم افتاده است(
از ویژگی های تشیع صفوی نیز موارد زیر را  بیان می کند:

نسخه ای تقلبی از شیعه است) ظاهر شیعه را جهت نگاه داشتن پایگاه خود 
در میان توده حذف می کند و باطن را فلج می کند. علی را بدون عدالت و 
دارد.(،  می  نگاه  سرگرمی  برای  و  بخشی  حرکت  بدون  را  حسین  و  آزادی 
با همه مشکالت و تخلفات کنار می آید) خاکشیری ست(، امر به معروف 
و نهی از منکر را با تبصره منتفی می کنند، مذهب راه حل یابی و گریز از 
مسئولیت و حواله همه آثار، به قیامت است، تشیع مصلحت است، در ضرع 
تصرف غیر مجاز می کند و روحانی آن اهل فریب دادن خدا و حرام کردن 

حالل ها و حالل کردن حرام ها است. 
در نقد و بررسی سخنان شریعتی در مورد شیعه می توان موارد  زیر را بیان 

کرد: 
علمی  تحلیل  یا  تاریخی  گزارش  تنها  شیعه،  مورد  در  شریعتی  سخنان   .1
وقایع نیست، بلکه نمونه های تاریخ اسالم را نیز برای تحکیم سخنان خود 
و جلب توجه و ایجاد روحیه حماسی بیان کرده است )در بیشتر سخنانش 

این ویژگی وجود دارد( :
- شریعتی به عناصر مهم پویایی شیعه ) ایمان به خدا، اکر به معروف و نهی 

از منکر( و دو رکن مهم شیعه ) عدل و امامت( توجه کرده است. 
- دو نماد اختصاصی از شیعه را معرفی می کند: عاشورا و انتظار

- با طرح مسئولیت شیعه بودن گوشزد می کند که در عمل نیز باید شیعه بود 
و از عهده مسئولیت این عنوان برآمد.

2. شریعتی به حقانیت شیعه و ضرورت جریان آن در زوایای جامعه، توجه 
آسیب  دچار  مطالب  بیان  در  اما  دارد،  ای  ویژه 
های  دیدگاه  کامل  پذیرش  مانع  که  ست  هایی 

اوست:
- نگاه گزینشی به تشیع: شریعتی از شیعه تنها 
به  تنها  و  برگزیده  را  آن  انقالب  و  مبارزه  جنبه 
مکتب "نه" و "مبارزه"  آن را توصیف کرده است، 
و  باشد  علمی  و  جامع  باید  نگاه  که  صورتی  در 
او  "آری")  هم  و  است  "نه"  هم  حقیقی  تشیع 
مفاهیم دینی، مانند آخرت، روح، ثواب، مطالب 
علمی و فلسفی و ... را مذمت کرده و تنها سلوک 
اسالم  که  حالی  در  پسندد.  می  را  گونه  ابوذر 
ابتدا مکتب علم و معرفت است و سپس  شیعی 
است.  جاری  پیامبر  و  ائمه  زندگی  در  که  مبارزه 

نگرش

تشیِع
شریعتی
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شریعتی دو رکن شیعه را امام و 
عدالت معرفی می کند. ) عدالت 

اصلی مقدس و عالی است که 
باید به طور طبیعی در زندگی بشر 

جریان داشته باشد. رهبری نیز 
در دوران غیبت به عهده امت 

است که عادل ترین و عالم ترین 
رهبر را از خود و به نیابت از 

معصوم انتخاب کنند، تا زمانی 
که قائم برسد.( مشخصه بارز 

شیعه را نیز آزادی خواهی و 
عدالت طلبی می داند، که نماد 

آن کربال و استراتژی آن انتظار 
است. 

نگاه

 |  کلیشه ی دکتر شریعتی در کنار رهبران انقالب-  تهران -1357 



هیچ مبارزه ای بدون مبانی علمی، ثبات نمی یابد.(
- فروکاستن شیعه به حزب سیاسی: حزب یعنی تشکل سیاسی که با تکیه 
به مردم حکومت می کند، در 
صورتی که تشیع فرهنگی الهی 
راه تحصیل سعادت  بیانگر  و 
است و شیعه عالوه بر شعار، 
پایگاه طبقاتی و... دارای مبانی، 
آرمان ها و مالک هایی است 
که در هیچ از یک مدل های 

حزبی امروز نمی گنجد.
- نقد یک جانبه فقه شیعه: 
باید پرسید آیا اساس فقه شیعه 
مردود  او  نظر  از  نیز  صفوی 
است؟ آیا به هیچ وجه فقهایی 
کارآمدی  دارای  که  اند  نبوده 
باشند؟ آیا احکام شرعی که با 
قواعد اجتهاد به دست می آید، همیشه راه تبدیل حالل ها به حرام هست؟ 
نابود کننده شیعه  آیا مصلحت  مبارزه محقق میشود؟  با  اجتهاد همیشه  آیا 
ائمه  و  دارد  فرق  اندیشی  با مصلحت  فرهنگ شیعه،  در  است؟) مصلحت 

توجه باالیی به تامین مصالح امت داشتند(
- نفی همه جانبه صفویه: آیا صفویه به هیچ وجه خدمتی نکرده است؟ آیا 
بوده است؟ ) وقتی  رشد فقه و تدوین اصول عقالنی در فهم دین، اشتباه 
چرا  گوید،  می  خود  اقتدار  زمان  در  کفار  از  آمده  بدست  امکانات  از  پیامبر 
البته این به معنای تصویب قاطع صفویه  صفویه این چنین نفی می شود؟ 
نیست، انحراف های گوناگون در هر دستگاه حکومتی و فکری وجود دارد.(
قیام  تنها  تشیع،  تاریخ  قیام  در  شریعتی  تاریخی:  گزارش  در  نقصان   -
مسلحانه را ارزشمند شمرده است، در حالی که بزرگانی مثل شیخ صدوق، 
شیخ مفید و... بودند که با پیروی معصوم به قیام علمی دست زدند. شریعتی 
شیعه ایرانی را چهره درخشان اسالم می داند ولی آیا صفویه جایگاهی در این 
تاریخ ندارد) دست کم آثار عمرانی برجای مانده از آن دوران(؟ تفسیرهایی 
که شریعتی در پایان کتاب تشیع علوی و تشیع صفوی از عترت، عصمت، 
تقیه، عدل و... از دیدگاه صفویه ارائه می کند، بر اعتقادات و فرهنگ دینی 
بهایی و..( منطبق  از علمای آن دوران ) عالمه مجلسی، شیخ  هیچکدام 

نیست؛ علمایی که به دوازده معصوم اعتقاد داشتند.
- نبود مدرک در برخی سخنان: شریعتی در کتاب» فاطمه فاطمه است «و در کتاب 
»زن«، مطالبی را نقل کرده اند که انتسابش به اسالم یا پیامبر است، در حالی که برای 

آنها مدرکی وجود ندارد.

 | معنا و مفهوم امت و امامت |
بدون  . اسالم  نیست  بر اسالم  افزوده شیعه  امامت  و  دارد که عدل  تاکید  شریعتی 
این دو اسالِم منهای اسالم است.وی اعتقاد دارد امامت و امت مشهورترین اصل 
اعتقادی مسلمانان بخصوص شیعیان است وسعی دارد تفسیری اجتماعی و انقالبی 
از امامت ارائه کند. عدل و امامت صددرصد به زندگی اجتماعی انسان مربوط می شود 

در حالیکه بیشتر علما کامال اعتقادی و ماوراءالطبیعی میدانند.
مقصد  و  روی  انتخاب،حرکت،پیش  معنایی  عنصر  چهار  با  »ام«  ریشه  از  امت  واژه 
برگزیده است. امت جامعه ای است که تعهد ،تحرک و تکامل در آن نهفته است و 
هدفش به کمال)خوب شدن( رسیدن و رسالتش الگو و نمونه شدن برای جهانیان 

است. 
است. پیشرفت  و  تکامل  معنای  به  رفتن  یا خوب  امت خوب شدن  فلسفه وجودی 

دوخطر امت را تهدید میکند :
میگیرد  امت  از  را  که »شدن«  و»رفتن«  به جای »شدن«  »ماندن«  یا  الف.»بودن« 

گرچه خوب باشد.
ب.خوشی به جای خوبی که خوبی را از امت میگیرد که دیگر امتی وجود ندارد.

به یک عامل حیاتی نیرومند نیاز است که نگذارد امت دچار بیماری ماندن و رفاه شود 
این عامل امامت یا رهبری است که مایه حرکت امت است.امام شخصیتی است که در 

وجود خود الگو شدن را و در عمل خود رهبری امت را تحقق میبخشد
امامت در فرهنگ شیعی به معنای:

 الف. نمونه، اسوه مجموعه عقاید و فضایل اخالقی که دین به صورت مفاهیم ذهنی 
با کلمات ابالغ میکند و امام با بودن، زیستن و مردن خویش نشان میدهد.ایدئولوژی 

در وی عینیت دارد یعنی ارزشها 
و ایده ها در او پوست و گوشت و 
زنده  اند.که همیشه  خون شده 
از  امام است چه پیش  وهمواره 

مرگ و چه پس از مرگ.
مردم  رهبر  امام  رهبر،  ب. 
تکامل  راه   و  مکتب،  براساس 
چراکه  است  نبوت  از  برتر  که 
نبوت پیام آور است ولی امامت 
مسئول پیاده کردن پیام و جامعه 
ساز سیاست را به همراه نبوت به 

عهده دارد.
میان  تفاوت  شریعتی 

شریعتی تاکید دارد که عدل و امامت 
افزوده شیعه بر اسالم نیست . اسالم 

بدون این دو اسالم منهای اسالم 
است.وی اعتقاد دارد امامت و امت 

مشهورترین اصل اعتقادی مسلمانان 
بخصوص شیعیان است وسعی دارد 

تفسیری اجتماعی و انقالبی از امامت 
ارائه کند. عدل و امامت صددرصد 
به زندگی اجتماعی انسان مربوط 

می شود در حالیکه بیشتر علما کامال 
اعتقادی و ماوراءالطبیعی میدانند. واژه 

امت از ریشه )) ام (( با چهار عنصر 
معنایی انتخاب،حرکت،پیش روی و 

مقصد برگزیده است. امت جامعه ای 
است که تعهد ،تحرک و تکامل در آن 

نهفته است

نگاه

 انجمن اسالمی مستقل دانشگاه یاسوج
این نوشتار تقدیم می شود به روح شهید مسعود عسگری

امت و امامت
امت اسالمی  و ویژگی های  رهبر آن از دیدگاه   دکتر شریعتی

شریعتی در قیام تاریخ تشیع، تنها 
قیام مسلحانه را ارزشمند شمرده 

است، در حالی که بزرگانی مثل شیخ 
صدوق، شیخ مفید و... بودند که با 
پیروی معصوم به قیام علمی دست 

زدند. شریعتی شیعه ایرانی را چهره 
درخشان اسالم می داند ولی آیا 

صفویه جایگاهی در این تاریخ ندارد) 
دست کم آثار عمرانی برجای مانده از 

آن دوران(؟ تفسیرهایی که شریعتی 
در پایان کتاب تشیع علوی و تشیع 

صفوی از عترت، عصمت، تقیه، عدل 
و... از دیدگاه صفویه ارائه می کند، بر 

اعتقادات و فرهنگ دینی هیچکدام 
از علمای آن دوران ) عالمه مجلسی، 

شیخ بهایی و..( منطبق نیست0

نگاه

آرمان
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نامحدود  مسئولیت  در  دوم(را  معنای  )به  امامت  با  اول(  معنای  به  حکومت)امامت 
حکومت در تاریخ که یک نهاد مستمر و همه جایی است  و مسئولیت محدود امامت به 
شخص و زمان که نمونه هایی استثنایی امام معین و با زمان امامت محدود هستند، 

میداند.
از حکومت  رهایی مردم  فکرانه خود جهت  راستای رسالت روشن  در  دکتر شریعتی 
ظلم و جور بر امامت به معنای دوم تاکید دارد و ویژگی های سلبی و ایجابی آن را 

بر میشمرد. 
  | امامت و دموکراسی |

اسالم برای رهبری جامعه یعنی امت در برابر حاکم وپیشوا و زمامدار و... اصطالح امام 
را دارد .امام رسالت سنگین رهبری جامعه و فرد از »آنچه هست« به سوی»آنچه باید 
باشد« دارد؛ اما نه به خواست شخصی خود بلکه برطبق اصول و مبانی ثابت اسالمی 
که خود بیش از دیگران مسئول و تابع آن است، این همان تفاوت میان رهبری فکری 

انقالب )امامت( با رهبری استبدادی )دیکتاتوری( است.
بر عقاید،اخالق و احکام است که یک  از دیدگاه شریعتی اسالم یک دین مشتمل 
»رسالت« جهت ایجاد یک »امت«با زیربنای »قسط« نفی اشرافیت و روبنای »امامت« 

نفی استبداد، دارد. 
امامت رژیم انقالبی مکتب اسالم است که رسالت دارد از جامعه ، امتی بر اساس 
ترازو)عدالت(، کتاب )علم وفرهنگ(و آهن)قدرت اقتصادی و دفاعی(بسازد تا انسان 
در چنین جامعه ای بر اساس برادری و تساوی همه امکانات به تکامل خودش ادامه 

دهد و بدون رهبری عادالنه تنها جامعه اسالمی تحقق می یابد نه امت اسالمی.
شریعتی معتقد بود پیغمبر هم نبی بود و هم امام پس از او فقط نبوت ختم شد که 
رسالت ابالغ ایدئولوژی را داشت اما امامت تحقق اجتماعی ایدئولوژی انقالبی است و 
گاهی الزم  نیازمند چند نسل است تا زمانی که جامعه به رشد سیاسی و فکری و خودآ

برسد و بتواند مستقیما مسئولیت ادامه مسیر نهضت را به دست گیرد. 
امامت فلسفه سیاسی خاص است که:

الف.افراد آن محدود به دوازده شخص معین است درنتیجه رژیمی موقتی است.
ب.متعلق به دوره خاص تحول اجتماعی وانتقال جامعه از جاهلیت به جامعه دارای 

رشد فرهنگی،اعتقادی و سیاسی که این دوره امامت نام دارد.
ج.در این مرحله جامعه خود می تواند بر اساس بیعت و دموکراسی رشد کند و نیازی به 

امام سیزدهم و چهاردهم ندارد.
د.پس از خاتمیت امامت : دوران بیعت و شورا و دموکراسی 
آغاز می شود که شکل نامحدود همیشگی و عادی رهبری 

جامعه است . رهبران جامعه پس از پیغمبر نامحدود اند.
 | دوران غیبت ومسئولیت حکومت بردوش مردم |

و  تاریخی  اجتماعی،  رویکردی  مهدویت  بررسی  در  شریعتی 
آثار اجتماعی و فردی ،به  انتظار را بر مبنای  طبقاتی دارد و 
سازنده و ارتجاعی تقسیم کرده و با رویکردی جامعه شناختی 

به به مسئله مهدویت پاسخ می دهد.
سه دوره نبوت ، امامت و غیبت را انتظار به هم متصل میکند. 
وی براین باور است که در غیبت کبری رهبری به عهده مردم 
است تا بر اساس همان ایدئولوژی عالمترین و عادلترین را از 
میان خود انتخاب کنند تا سنت مبارزه دویست وپنجاه ساله 

امام معصوم ادامه یابد.
  | نقد و بررسی |

نکات مثبت 
یک.شریعتی امامت و عدل را از ارکان اسالم میداند.

دو. به ابعاد اجتماعی امامت التفات دارد.
سه.به نظریه والیت فقیه در دوران غیبت توجه میکند.

و  سیاسی  رهبری،نقش  الشرایط  جامع  شریعتی،فقیه  سیاسی  گفتمان  چهار.در 
اجتماعی امام معصوم را دارد.

پنج. تشخیص چهار مؤلفه انتخاب، حرکت،پیش روی و مقصد در معنای امت و امامت 
شش. تبیین پیشوای مثبت اسالمی و پیشوای فاشیستی نیز ستودنی است.

اشکاالت اساسی شریعتی درباره امامت
یک.تفسیر پراگماتیستی صدق و کذب معرفت شناختی

در  باور  این  اجتماعی  و  فردی  آثار  به  کارکردگرایانه  رویکردی  امامت  درباره  شریعتی 
زندگی مومنان دارد و به عقل و منطق و متون دینی توجهی ندارد و صدق و کذب 
یک باور را به تاثیر مثبت آن منوط کرده است.درحالی که این رویکرد معرفت شناختی 

باطل است.
دو. رویکرد تقلیلی به امامت

تشیع را به یک حزب سیاسی تقلیل داده است و فقط به بعد پیشوای سیاسی امام توجه 
کرده است و از دیگر ساحت های امامت غفلت نموده است این آسیب در واقع ناشی از 

رویکرد ایدئولوژیک شریعتی به اسالم و مخالفت با اسالم فرهنگی است.
سه.تفسیر سوسیالیستی مفاهیم

تلقی او از جامعه و امت ایده آل، همان دیدگاه سوسیالیستی که جامعه بی طبقه است را 
در ذهن تداعی میکند همان جامعه ای که برابری اقتصادی و برابری انسانی اخالقی 
بر آن حاکم بوده و تمام افراد بی هیچ امتیازی در آن شرکت دارند.در حالی که اسالم 
طبقات اجتماعی و تمایزهای اقتصادی را نفی نکرده و حتی در جامعه آرمانی دوران 
مهدوی نیز  تفاوت ها وجود خواهد داشت.اساسا هیچ دلیلی برای الزام تفاوت های 

اقتصادی وجود ندارد جز این که تحت تاثیر مکتب سوسیالیسم باشد.
اندیشه مارکسیسم تا حدی در اندیشه شریعتی نفوذ داردکه معنای واژگان عربی رنگ 
سوسیالیستی دارند.امی را وابسته به توده ها در برابرطبقه حاکم میداند درحالی که در 
اسالم به معنای درس ناخوانده وناآشنا به خط و نوشته است 
امی بودن پیامبر)ص( به معنای مردمی بودن اوست نه در 
این تعریف حکومت اسالمی در  با  تقابل طبقه حاکم زیرا 

مدینه را چگونه میتوان توجیه کرد.
مطلق انگاری در اندیشه شریعتی همواره از طبقه محکوم 
نگرش  دارد  منفی  نگاه  حاکم  طبقه  به  و  مثبت  تلقی 
مارکسیستی با آموزه های اسالمی هم خوانی ندارد.در تاریخ 
اسالم همانطور که حاکمان عادل الهی چون پیامبر)ص(
و علی)ع( وجود داشته اند طبقه محکوم ظالم چون خوارج 

نیز حاضر بوده اند.

آرمان

امت
و

امامت

54

تلقی او از جامعه و امت ایده آل، 
همان دیدگاه سوسیالیستی که 

جامعه بی طبقه است را در ذهن 
تداعی میکند همان جامعه ای که 

برابری اقتصادی و برابری انسانی 
اخالقی بر آن حاکم بوده و تمام 

افراد بی هیچ امتیازی در آن شرکت 
دارند.در حالی که اسالم طبقات 

اجتماعی و تمایزهای اقتصادی را 
نفی نکرده و حتی در جامعه آرمانی 
دوران مهدوی نیز  تفاوت ها وجود 

خواهد داشت.اساسا هیچ دلیلی 
برای الزام تفاوت های اقتصادی 
وجود ندارد جز این که تحت تاثیر 

مکتب سوسیالیسم باشد

نگاه



به  نسبت  او  دیدگاه  شریعتی  دکتر  ی  اندیشه  در  مباحث  ترین  حساس  از  یکی 
روحانیت است.

او  ابهام در این بخش موجب افراط و تفریط های فراوان در تحلیل شخصیت 
شده است.

  | دکتر میان عالم دینی و روحانیت تفاوت قائل بودند |
رشته  از  یکی  در  که  داند  می  شناس  اسالم  شخصیتی  را  دینی  عالم  شریعتی 
های علوم اسالمی مانند فلسفه، تاریخ اسالم ، فقه، حدیث و رجال تبحر دارد و 

گاهی هدایت و شعور راهبری از ویژگی های اوست. آ
ارتجاعی و محافظه کار می داند و  را در همه جوامع قشری  شریعتی روحانیت 

شخصیت هایی مانند امام خمینی)ره( را استثنایی بر این قاعده می بیند.
دکتر در تعبیر تند تری روحانیت را نظیر خاخام ها و راهب ها برمی شمارد که به 

منظور توجیه وضع موجود و تحریف حقایق مذهب در استخدام قدرتها هستند.
تلقی کارکرد گرایانه ی دکتر از اسالم و محور دانستن انقالب و مبارزه سبب شده 
لذا  باشد  حاکمان  برابر  در  روحانیت  ی  گونه  تقیه  برخوردهای  مخالف  تا  است 
اسالم را به عنوان آرمانی انقالبی برای تحول اجتماعی، پیشرفت و روشنگری به 

مجاهدین و روشنفکران متعلق میداند.
نداشتند  حمله ی  انقالبی  روحیه ی  عالمانی که  با  در مخالفت  دکتر شریعتی 

جدی به علمای بزرگی همچون آیت الله بهبهانی و عالمه مجلسی میکند.
شریعتی؛ حوزه  و روحانیت را به ثروتمداری و پول پرستی، بی ارتباطی با عموم 
مردم، زندگی اشرافی و رفتار تحقیر آمیز متهم میکند و نظام روحانیت را نظام 

طبقاتی می داند که فاصله اش با توده بسیار زیاد است.
گاه به قدرت طبقه حاکم و پول وابسته است.  گاه یا ناآ به اعتقاد دکتر؛ روحانیت آ
است  مسلم  اکنون  میگوید:  اسالم  و  ایران  ی  آینده  ی  درباره  شریعتی  دکتر 
ما  و فکر جامعه ی  و سازندگان فرهنگ  و رهبران فکری  فردا روشنفکران  که 
روشنفکرانی خواهند بود که اسالم علی وار و خط مشی حسینی وار را به عنوان 

مکتب فکری نهضت اجتماعی و ایدئولوژی انقالبی خود انتخاب کرده اند.
عهده  بر  پیامبران  که  داند  می  راهی  ی  دهنده  ادامه  را  روشنفکران  شریعتی 

داشتند.
آنچه ابهام ایجاد می کند آن جاست که دکتر در کنار نقدها و مخالفت ها حمایت 
روحانیت  با  من  اینکه  گوید:  می  که  آنجا  دارد  روحانیت  از  نیز  متعددی  های 
از این شایع کرده  پایه است که پیش  اندازه بی  مخالفم تهمتی است که همان 

بودند که با تشیع مخالفم.
در ادامه دکتر از مصادیق دفاع خود از روحانیت نام می برد:

ضروری  دین  آموزش  برای  را  دینی  علمای  وجود  شناسی  اسالم  کتاب  در  1ـ 
دانستم.

2ـ در کتاب انتظار طلبه را مبارز پاک بازی معرفی کردم که جوانی اش را فدای 
آموختن علم دین می کند.

3ـ در یک کنفرانس دانشجویی گفتم برای آینده ی نهضت فکری و احیای روح 
حقیقی اسالم به طالب بیش از شما امیدوارم.

مقاله  در  را  دانشگاهی  ی  شیوه  به  نسبت  حوزه  آموزشی  نظام  های  برتری  4ـ 
ی کویر نشان دادم

5ـ در تشیع علوی و صفوی نشان دادم که علمای شیعه همواره مشعل دار قیام 
علیه ظلم بودند.

6ـ در تاریخ ادیان گفته ام علمای شیعه پاک ترین گروه روحانی در میان ادیان 
هستند.

7ـاتکای اقتصادی و اجتماعی علمای شیعه بر توده ی مردم نه بر حکومت سبب 
شده ارتباط با متن جامعه و تقوا از خصایص طبیعی ایشان باشد.

گاه و مسئول می شمارد دکتر احترام به روحانیت را وظیفه ی تمام روشنفکران آ
در طرف مقابل برخورد روحانیت نیز با دکتر یکسان نبوده :

شهید مطهری به افکار دکتر و روش اسالم شناسی وی نقد جدی داشت و تز 
اسالم منهای روحانیت را تزی استعماری میخواند اما او را سزاوار نسبت هایی 

چون سنی و وهابی نمی دانست.
امام خمینی نیز بدون نام بردن از کسی در موارد متعدد تز اسالم منهای روحانیت 
اسالم  با  آشنایی  عدم  از  ناشی  را  طبقه  بی  جامعه  برای  تالش  و  کردند  نقد  را 

دانستند و از توهین به علمای بزرگ شیعه گالیه مند بودند 
اما امام خمینی نیز این گونه اظهارات را نه از روی غرض بلکه از سر کم اطالعی 

قلمداد می کردند .
  | جمع میان دیدگاه های شریعتی  |

روحانیت  ی  درباره  دکتر  های  دیدگاه  میان  شد  مالحظه  چنانچه 

 |  دکتر شریعتی در حال  سخنرانی - تهران ،حسینیه ارشاد - زمان نامعلوم

 ریحانه خورشیدی
ترم سه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دعواِی پدر، پسری
بازخوانی دیدگاه های دکتر شریعتی در مورد  روحانیون

باز
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اختالف وجود دارد. برای حل این تعارض چند راه حل قابل تصور است.
 1ـ تفکیک میان عالم دینی و روحانیت

این توجیه کامل به نظر نمی رسد چرا که بسیاری از نقدهای دکتر محدود به قشر 
روحانیون مرتجع نبوده و عالمان دین همچون مراجع تقلید و فیلسوفان را هم 
نقد میکنند از طرف دیگر در تقسیم بندی فوق تنها افرادی که در صدد مبارزه و 
اصالح اجتماعی هستند مصداق عالم دینی اند و سایر اندیشمندان دینی که به 
هر دلیلی وارد مباحث اجتماعی نشده اند جزء روحانیون مورد اتهام وی هستند.

2ـ حمایت در برابر روشنفکران و نقد درون گفتمانی
از روحانیت  از روشنفکران، دفاعی جانانه  انتقاد  برخی معتقدند شریعتی هنگام 
می کند ولی وقتی به رسالت فرهنگی خویش یعنی نقد درون گفتمانی می رسد با 

آخوند زدگی مخالفت جدی دارد.
گاهانه گاهانه و حمایت آ 3ـ نقد ناآ

با افراد انقالبی و اجتماعی  شاید نقد شریعتی به روحانیت ناشی از عدم ارتباط 
باشد، که البته این توجیه چندان صحیح به نظر نمی رسد ، زیرا طبق آن باید با 
نزدیک شدن به انتهای عمر دکتر و شدت گرفتن انقالب حمایت او بیشتر شود 

اما مراجعه به تاریخ نقدها خالف این مطلب را تایید می کند.
4ـ نفی سازمان روحانیت و حمایت از برخی شخصیت های آن

 حمایت دکتر تنها از شخصیت هایی است که طبق سخن دکتر نماینده ی روح 
حاکم بر روحانیت نیستند.

5ـ دیدگاه جامع نگر 
نقد  دانسته،  روشنفکران  از  موثرتر  را  روحانیت  شریعتی 

ایشان را به نفع تحول اجتماعی اسالم می خواند.
از طرف دیگر نخستین تصاویر وی از روحانیت که مربوط 
روحانیون  حضور  که  بوده  دوران  آن  مشهد  فضای  به 
با  نیز  دکتر  و  نبوده  پررنگ  چندان  زمان شناس  و  عالم 
مستقیمی  ارتباط  هم  روحانیت  موثر  های  شخصیت 
نداشتند که این عوامل منجر به نوعی جبهه گیری شتاب 

زده و احساسی در برابر روحانیت می شود.
ضعف مبانی اسالم شناسی نیز از دیگر نکاتی است که 

در بررسی دیدگاه های دکتر باید مدنظر قرار داده شود.
  | نقد روحانیت پژوهی دکتر شریعتی |

تحلیل دکتر از روحانیت بر چند پیش فرض نادرست مبتنی بود :
1ـ جزئی نگری به اسالم :

 وی تنها به بعد انقالبی و اجتماعی اسالم توجه داشته و از نگاه جامع 
به اسالم محروم و معیار وی برای تفکیک تشیع علوی و صفوی نیز تنها 

ایدئولوژی مبارزه بوده است.
2ـ نگاه ابزاری به دین :

داند  می  اجتماعی  تحرک  و  تحول  را  دین  کارکرد  ترین  مهم  شریعتی   
مراقبت و حفاظت و توسط مدرسین دینی  در حالی که اگر مبانی دینی 
مستحکم نشود امکان استعمار فرهنگی جوامع به آسانی فراهم خواهد 

شد.
 تز اسالم منهای آخوند شریعتی برخاسته از همین دو مبناست.

به  را  روحانیت  درباره ی  دکترعلی شریعتی  مرحوم  مواضع  و  اظهارات  ای  عده 
معنی مطلق اسالم منهای آخوند و روحانیت تفسیرکردند و در همین مسیر راه 
به خطا و انحراف برده و حتی تحت تاثیر این برداشت با تشکیل گروهک های 
و  اصیل  روحانیت  علیه  هایی  جنایت  مرتکب  فرقان  گروهک  مانند  تروریستی 
انقالبی در سال های آغازین پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز شدند و در مقابل 

مواضع نسبتا تندی از طرف روحانیون علیه دکتر شریعتی دیده شد.
برخی پژوهشگران و شخصیت ها مانند استاد شهید مرتضی مطهری با نگاهی 
واقع بینانه ضمن اذعان به تز و نظریه دکترشریعتی به اسالم منهای روحانیت با 
عطف توجه به برخی تاثیرات مثبت شریعتی بر فرآیند شکل گیری بیداری دینی و 
سیاسی آحاد جوانان نفی مطلق واقعیت وجودی  و خدمات علمی و فکری ایشان 

را دور از انصاف دانسته اند.
با  تا حدودی  را  تاریخ معاصر کشور  آن جامعه شناس شهیر  تفکرات  نیز  برخی 
این برداشت مطلق)اسالم منهای روحانیت ( منطبق نمی دانند با عطف توجه 
به   دکتر  حمالت  که  معتقدند  روحانیت،  به  نسبت  شریعتی  مدافعات  برخی  به 
روحانیت بیشتر متوجه روحانیونی بوده که این منصب را وسیله ای برای تکسب 
مانند  روشنفکرانی  مشترک  دغدغه  مهم  این  که  بودند  کرده  خود  طلبی  دنیا  و 

شریعتی و روحانیون اصیل و انقالبی  در دوران سیاه ستم شاهی بوده است.
دکتر در مطالعه تاریخ نیز بی طرف نبوده و از نقش روحانیت در نهضت ها، هم 
دردی با مردم و ساده زیستی ایشان غفلت کرده است.
غبار  و  تشیع  روحانیت  میان  از  ارتجاع  و  تحجر  حذف 
انقالبی  اسالم  که  محمدی)ص(  ناب  اسالم  از  زدایی 
است،  امپریالیسم  و  استکبار  هرگونه  با  مبارزه  اسالم  و 
دغدغه ی حضرت امام)ره( و یاران انقالبی ایشان مانند 
شهیدان  مطهری، بهشتی و... نیز بوده است و احتماال 
نقد  از  خود  منظور  و  مقصود  این  بود  توانسته  دکتر  اگر 
خوبی  به  را  طاغوت  دوران  ایران  فضای  در  روحانیت 
تبیین کند با چنین سوء برداشت ها که منجر به انحراف 
برخی جوانان انقالبی دهه ی 50 و 60 و واکنش های 

ناشی از آن مواجه نمی شد. 
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شریعتی روحانیت را در همه جوامع 
قشری ارتجاعی و محافظه کار می داند 
و شخصیت هایی مانند امام خمینی)ره( 

را استثنایی بر این قاعده می بیند.
دکتر در تعبیر تند تری روحانیت را نظیر 

خاخام ها و راهب ها برمی شمارد که 
به منظور توجیه وضع موجود و تحریف 

حقایق مذهب در استخدام قدرت ها 
هستند.

تلقی کارکرد گرایانه ی دکتر از اسالم 
و محور دانستن انقالب و مبارزه سبب 
شده است تا مخالف برخوردهای تقیه 

گونه ی روحانیت در برابر حاکمان باشد 
لذا اسالم را به عنوان آرمانی انقالبی 

برای تحول اجتماعی، پیشرفت و 
روشنگری به مجاهدین و روشنفکران 

متعلق میداند.

نگاه

 |  دکتر شریعتی کنار شهید مطهری - تهران ،حسینیه ارشاد - 1349



جوامع،  همه  در  انسان  زندگِی  ابعاِد  تمام  مطالعه  شناسی،  انسان 
بسیار  های  شاخه  به  علم  این  هاست.  زمان  ی  همه  و  ها  فرهنگ 
انسان  زیستی،  یا  جسمانی  شناسی  انسان  شود؛  می  تقسیم  متنوعی 
انسان  و  شناختی  زبان  شناسی  انسان  شناختی،  باستان  شناسی 

شناسی فرهنگی.
انسان  و  فرهنگی  انسان شناسی  عنواِن  فرهنگ،  مفهوم  با گسترش 
انسان  مختف  های  شاخه  امروزه  و  شدند  یکدیگر  مترادف  شناسی، 

شناسی عمدتـّا زیرشاخه های انسان شناسی فرهنگی محسوب
 می شوند.

انسان شناسی، یکی از مهم ترین دانش های الهی و بشری است که 
در حوزه ی معارف بشری و دینی تأثیر به سزایی دارد. تحلیِل "چیستِی 
انسان شناسی"  بر پایه ی پیشینه، تعریف، ضرورت و انواع آن صورت 
انواِع  دارای  شناسی  انسان  که؛  این  توّجه  قابل  مطلِب  پذیرد.  می 
فلسفی، دینی، علمی، عرفانی و اخالقی است. هر یک از انواع انسان 
شناسی گرفتاِر بحران هایی است و تنها انسان شناسِی دینی است که 

هیچ بحرانی در حوزه آن، راه نیافته است.
به اعتقاد شریعتی، بحراِن فلسفه جدید، بحراِن انسان شناسی است. 
آن  بر  تربیت،  و  تعلیم  علِم  تمّدن،  ایدئولوژِی،  مذهب،  تحّقق  اصاًل 
ف است، که معناِی انسان را روشن کند و عّلت ناکامِی همه ی 

ّ
متوق

مکتب هاِی تعلیم و تربیت این است که مسئله ی چیستِی انسان را حل 
نکرده اند. و تا اعتقاِد روشنی نسبت به انسان نباشد، همه ی تالش ها 

برای اصالح فرهنگ، آموزش و پرورش، اخالق و 
روابط اجتماعِی بیهوده خواهد بود.

و  انسان  میان  خود،  شناسِی  انسان  در  شریعتی 
پدیده ی  یک  به  را  بشر  است؛  نهاده  تفاوت  بشر 
طبیعِی یکنواخت، اّما انسان را به پدیده ی پویای 
این هدف بشر،  بنابر  در حال رشد معنا می کند؛ 
"انسان شدن" است. اّما انسانی که همواره در حال 

شدن و تکامِل دائمی به سوی بی نهایت است.
ِاّنا ِالیِه راِجعون« یک فلسفه ی انسان  ِاّنا ِلّله َو   «
"صوفیه"  تصّوِر  _برخالف  انسان  است.  شناسی 
به خدا نمی رسد؛ بلکه به سوی خداِی بی نهایِت 

ف ندارد.
ّ
مطلق  می رود و این حرکت، توق

 انسان از دیدگاِه شریعتی از دو جنبه بررسی می 

شود: رئالیستی)حیواِن سازنده( و ایدئالیستی)همان تعریِف مذهبی : 
در  انسان  برتر است.(  ارزش های  دارای  اّما  در طبیعت,  موجودیست 
اصطالح فرهنگ ابراهیمی و اسالمی، جانشیِن خداوند و آفریننده و 

انتخاب گر است.
دید  از  ناطق،  "حیواِن  ارسطو:  نگاِه  از  انسان  که  حالیست  در  این 

افالطون: حیواِن سیاسی ، از نظر مولر:حیواِن صورت ساز است.
شبیه  بعدِی  سه  موجود  یک  اسالمی(  فرهنگ  طبق  انسان)  پس؛ 

خداوند است:
گاهی نسبت به خود، جهان و رابطه ی خود و جهان الف.آ

ب. انتخاب گری و آزادی
ج . آفرینندگی در صنعت و هنر

تعریِف خوِد شریعتی از انسان، حیوانی است با هفت ویژگی: 
حیوانی اتوپیست)تعالی جو(

متعّصب)پیونِد شدید با گروِه هم رأی( 
گاهی نسبت به محیط و جامعه( سیاسی)خود آ

عصیان کننده)آزادی و اراده(
آفریننده
تفّنن جو

منتظر)زاده ی نارضایتی از حال(.
به اعتقاد شریعتی، کامل ترین، هوشیارانه ترین و دقیق ترین مسائِل 
بیان شده و  انسان شناسی، در داستاِن خلقِت آدم در متوِن اسالمی 
پاسِخ پرسش های مربوط به "چیستی"و " نقاِط ضعف و قّوِت انسان" 

ارائه شده است.
وای مادی 

ُ
وی معناِی سجده ی فرشتگان بر آدم را، تسلیِم همه ی ق

و ماورای طبیعِت مادی در برابر وجوِد متعالی انسان است، انسان که 
می تواند بر همه ی هستی تسّلط یابد. وی معتقد است میوه و درخت 
گاهی این  گاهی و بینایی است و عّلِت منع خداوند از آ ممنوعه، همان آ

گاهی اند. بود که تمام دردها، زاییده آ
شریعتی در استفاده از آیاِت قرآن، دچار خطا شده است: 

حّوا،  و  آدم  ی  قّصه  در  را  قرآنی  زباِن  الف. 
نمادین دانسته است.

ب. از میوه ممنوعه داستاِن آدم و حّوا در قرآن، 
معرفت  میوه  را  آن  و  کرده  عرضه  توراتی  تفسیری 

دانسته است.
آزادِی  و  اختیار  عنصِر  بر  تأکید  ِپی  در  شریعتی 
بر مذهِب اسالم؛  اّتهام غرب  بزرگترین  به  انسان، 
اسالم  که  این  یعنی  اسالمی)  فاتالیسِم  یعنی 
و  اراده  که  است  معتقد  در 

َ
ق و  قضا  ای  گونه  به 

مسئولیتی برای بشر باقی نمی گذارد( طبِق تلّقی، 
گیاه  و  حیوان  حّد  در  و  شده  آفریده  زبون  انسان، 

تنّزل یافته است.
وی معتقد است که :

 فائزه مسلمی
ترم شش رادیو تراپی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شناخِت انسان
بازخوانی دیدگاه شریعتی در مورد شناخت انسان
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انسان شناسِی  در  شریعتی 
خود، میان انسان و بشر 
تفاوت نهاده است؛ بشر 

را به یک پدیده ی طبیعِی 
اّما انسان را  یکنواخت، 

به پدیده ی پویای در حال 
بنابر  رشد معنا می کند؛ 
این هدف بشر، "انسان 

اّما انسانی  شدن" است. 
که همواره در حال شدن و 
تکامِل دائمی به سوی بی 

است. نهایت 

نگاه



به سبِب  کاتولیک  فلسفه هند، مسیحیِت  تصّوف اسالمی،   
اندیشه وحدِت وجود و جبِر الهی، انسان را قربانی می کند.

این مکتب ها معتقدند:
هرکسی  کرده  اقتضا  اش،  هستی  که  چنان  آن  خداوند   
پیشاپیش  را  او  بدِی  و  خوبی  اراده،  چگونگی،  و  ساخته  را 

مشّخص کرده است.
به اعتقاد دکتر، مجموعه این مکتب ها در چهار جبر و زنداِن:
زندان(،  نوِع  خویشتن)بدترین  و  جامعه  تاریخ،  طبیعت، 
و  انتخاب  گاهی،  از خودآ انسان  مانِع  که  خالصه می شود. 

آفرینندگی می گردند.
شریعتی در تبییِن زنداِن چهارم می نویسد:

می شنیدم که هنوز بردگی در برخی نواحِی آفریقا وجود دارد، اّما بردگی 
ای که به چشِم خود دیدم، در غرب و مرکِز کمبریج و سوربن، و نه در 

بازارهای قاچاِق برده فروشی بود، آن هم نه یک عده 
افراِد َبــــَدوی و وحشی، بلکه عالی ترین مغزهاِی 
زنند.  بازار، چوِب حراج می  در  را دیدم که  انسانی 
این انساِن اسیر می تواند جامعه را از زنداِن طبیعت 
و جامعه و تاریخ بیرون بیاورد، اّما خودش بصورت 
خود  ُبعد  جزِء  زندان،  این  زیرا  آمده،  در  برده  یک 

اوست که نمی تواند علیِه او عصیان کند.
یکی دیگر از موضوعاتی که دکتر شریعتی در انسان 
شناسِی خود، فراوان از آن سخن رانده، "از خـــود 
بیگانگی" است. به اعتقاِد او،  یکی از فاجعه های 
زدگی  الیناسیوِن)جن  حاضر،  قرِن  در  انسانی  نوِع 
 )Alienation نمیکند  حس  فرد  خوِد  که  ای 

انسان است.
و  بدترین  الیناسیون،  انواِع  بررسِی  ضمِن  وی 
نوِع آن را همان می داند که ما،  ترین  وحشتناک 
شرقی ها، ایرانی ها و مسلمان ها دچارش هستیم، 

یعنی) الیناسیوِن فرهنگی( که فرهنِگ غربی را جانشیِن فرهنِگ خود 
کرده، آن را به ناِم فرهنِگ خود احساس می کنیم. شریعتی، نخستین 

روشنفکری است 
تبییِن  در  ولی  کند.  می  گوشــــزد  مخاطبان،  به  را  موضوع  این  که 

مصداق هاِی الینه شدن، گرفتاِر پیش فرض هاِی خود شده است.
شریعتی  سه گونه انسان را معرفی می کند: 

1.  باستانی) نیمه وحشی(
2. ُمدرن)جامعه صنعتِی امروِز دنیا(

3. تاریخی) ماننِد مدِل شرقی و یونانی و رومی(.
 انساِن ایده آل از نظر شریعتی، انساِن خداگونه ایست که) روِح خدا( بر نیمه ی 

ابلیسِی رسوبی اش چیره شده است.
وی تغییر را جزِو نهاِد انسان، جامعه و تاریخ می داند و گویا تغییر را با 
تکامل، مترادف گرفته است. به باوِر او اراده انسان و نقش آفرینی در 

به  اعتقادش  از طرفی  قرار می گیرد.  تکامل، مقابِل “ساخت گرایان” 
اندیشه  به  را  او  تاریخ،  و  جامعه  انسان،  بودِن  دیالتیکی  و  تضاد  اصِل 

"تضادگرایان"  نزدیک می سازد.
و  تغییر  برای  را  تضاد  که،  این  دلیِل  به  ولی 
و  انسان  اختیاِر  عنصِر  ندانسته،  کافی  تحواّلت 
ایجاِد  و  جامعه  بطِن  به  تضاد  انتقاِل  در  گاهی  آ

تحّول را می پذیرد.
تغییرات  در  را  انسان  نقِش  رسد،  می  نظر  به   
می  انقالب،  همچون  بزرگ  تحوالِت  و  جزئی 
مؤّثر  چندان  تاریخ،  مسیر  تعییِن  در  اّما  پذیرد، 

نمی داند.
خطاِی کّلی در روش شناسِی انسان پژوهِی او، 
عدم توّجه به متـوِن دینی است، سوگ مندانه تر 
قرآن  آیاِت  از  بهره ای هم که  اندک  در  آن که، 

گرفته، باز دچار خطا شده است.
تعبیراتی چون: شبیِه  کارگیرِی  به  و  گویی  ابهام 
برابِر  در  انسان  گرِی  عصیان  شدن،  خداوند 
خداوند، یا آفرینِش انسان از دو عنصِر متضاد و 
متناقض، ضعِف دیگر مباحِث انسان شناختِی دکتر شریعتی است. وی 
در جایی ِطّی اّدعایی عجیب و نامعقول، انسان را ساخته شده و مرّکب 

از "الّله" و "ابلیس" می داند!
بهترین قضاوت از دکتر شریعتی را در سخِن رهبر معّظم انقالب، می 

توان یافت:
این  که  کنم  نمی  اّدعا  من  و  داشت  اشتباهاتی  شریعتی  گمان  »بی 
ما  که  چه  آن  کناِر  در  که  کنم  می  اّدعا  اّما  بود،  کوچک  اشتباهات، 
اشتباهاِت شریعتی می توانیم نام گذاریم، چهره شریعتی از برجستگی 

ها و زیبایی هایی هم برخوردار بود.«
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ی در روش شناسِی 
ّ
خطاِی کل

انسان پژوهِی او، عدم توّجه به 
متـوِن دینی است، سوگ مندانه 
تر آن که، در اندک بهره ای هم 

که از آیاِت قرآن گرفته، باز دچار 
خطا شده است.

ابهام گویی و به کارگیرِی 
تعبیراتی چون: شبیِه خداوند 

شدن، عصیان گرِی انسان در 
برابِر خداوند، یا آفرینِش انسان 

از دو عنصِر متضاد و متناقض، 
ضعِف دیگر مباحِث انسان 

شناختِی دکتر شریعتی است. 
وی در جایی ِطّی اّدعایی عجیب 

و نامعقول، انسان را ساخته 
ه" و "ابلیس" 

ّ
شده و مرّکب از "الل

می داند!
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 فاطمه بیژنی فر
ترم دوم  زیست شناسی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

بازگشت به خویشتن
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بازگشت

بازگشت
به

خویشتن

از خودبیگانگی جوامع اسالمی وضرورت بازگشت به فرهنگ اسالمی از 
موضوعات مهمی است که دکتر شریعتی برای نخستین بار به مخاطبان 

ایرانی عرضه کرده است.
بازگشت به خویشتن، بازگشت به سنت و تکیه برفرهنگ ملی و سنت تاریخی 

است.
از نظر شریعتی این بازگشت حیاتی ترین رسالت روشن فکران کشورهای 

اسالمی و طرحی برای اصالح جامعه است.
| مشکالت جامعه ایرانی از نگاه شریعتی |

یک.از خودبیگانگی)الیناسیون(: الینه به معنای حلول جن درآدم که عقل 
ازبین میرود و شخصیت واقعی انسان زایل شده و شخصیت بیگانه ای 
به خود می گیردکه خالف طبیعت اوست.وحشتناکترین و واقعی ترین آن 

الیناسیون فرهنگی است.
گاهی و نجات از بیماری الیناسیون فرهنگی  بازگشت به خویشتن یعنی خودآ

و استعمار معنوی.
دو.شباهت سازی باغرب: انسان هایی با ارزش های اصیل و معنوی که 
میل به اروپایی شدن دارند و از پیوند های تاریخی و اجتماعی خود فرار 
کرده و خویش را حقیر و انکار کرده، این تمدن نیست بلکه شبیه سازی 

)آسیمیالسیون( است. آسیمیله دوگونه اند:
الف.عوام مردم:شباهت سازی با مصرف گرایی در سطح ظواهر زندگی و 

گفتار و رفتار.
ب.روشنفکران: شبیه سازی با فکر غربی. اینان مغز 

جامعه اند و مسخ مغز مرگبار است.
این شباهت سازی بیشتر در تحصیل کرده هاست 

و توده سنتی برای اصول خود ارزش قائل بوده و در 
برابر غربیان احساس حقارت و بی فرهنگی نمی کنند. 
درجوامع   : گرایی  مصرف  و  گرایی  سه.تجدد 
داری  سرمایه  تسلط  و  اقتصادی  استعمار  مقدمه 
برکشورهاست، انسان دراین جوامع دیگر حیوان ناطق 
نیست بلکه یک حیوان خرید کننده است. ابتدا باید 
ذائقه مردم را با تجدد تغییر داد تا مصرف کننده شوند.

درجه  تمدن  تجدد:  و  تمدن  میان  چهار.خلط 
ایجاد خود  اندیشه،رشد اجتماعی،  تکامل در قدرت 
گاهی،انتخاب وخودجوش و آزادی از تقلید و رسیدن  آ
به مرز آفرینندگی وتشخیص مستقل است. درحالی 

که تجدد از طریق واردات مدرن، فیلم، تبلیغات و مجالت است؛یک وحشی 
اسکیمویی را در چند روز میتوان به یک متجدد آمریکایی تبدیل کرد.

| راه حل مشکالت جامعه ایرانی از نگاه شریعتی |
الف. پرهیز از غرب زدگی: غرب در هرتمدنی با توجه به شرایط آن جوامع به 
گونه ای خاص عمل میکند، سیاهان آفریقایی را به نداشتن فرهنگ متهم 
میکند. تمدن ایران را نه انکار بلکه تجلیل میکند ولی چهره نفرت آوری از 
گذشته فرهنگ و مذهب ما نشان می دهد که از آن به سمت غرب فرار کنیم 

.به جای نفی فرهنگ،گذشته ما را مسخ میکند و مسخ بدتر از نفی است.
 ب.بازگشت به هویت حقیقی ایرانی: باید برای یافتن شخصیت  وماهیت 
اعتقادی و تاریخی و احیای روح خالق و ارزش های متعالی معنوی تالش 
کنیم.و در این شعار باید معین کرد که کدام خویشتن؟ اساطیری؟ نژادی؟ 
به  نژادی،بازگشت  خویشتن  به  بازگشت  و...  سنی؟  یا  شیعه  اسالمی؟ 

جاهلیت ناسیونالیست احمقانه است.
تکیه دربازگشت به خویشتن باید خویشتن فرهنگی و اسالمی باشد زیرا تنها 
فرهنگ تمدن زنده و روح و ایمانی است که در متن جامعه زندگی دارد و 
این بازگشت،انسان ساز است و تشیع علوی مترقی ترین و زنده ترین ارزش 

هاست که روشنفکر به عنوان تعهدخودش با آن درگیر است. 
| نقد وبررسی |

نکات مثبت:
یک.دغدغه دکتر شریعتی در نفی خودباختگی و بازگشت به خویشتن در 

شرایطی که نخبگان در تقلید از غرب سبقت می گرفتن، ستودنی است.
دو.دقت شریعتی در موضوع، عدم توقف برنمادهای ظاهری غربزدگی و 

عمق غربزدگی نخبگان
سه.درایت شریعتی در تبیین خویشتن های کاذب و فریبنده

اشکاالت دیدگاه ایشان:
یک.التقاط اندیشه سوسیالیستی و مارکسیستی با تفسیر اسالم و تاریخ:

 وی سوسیالیسم را ایده آل بشری دانسته و به مبانی آن پایبند بوده و اصول 
مارکسیستی و سوسیالیستی را از اصول مشترک انسانی معرفی میکند.

مشکل اصلی شریعتی تفسیر اسالم با عینک مفاهیم سوسیالیستی است 
وی برتری ابوذر برسایر اصحاب را در تاثیرپذیری از سوسیالیسم می داند در 
حالیکه اسالم بر مسائل اجتماعی و مبارزه با تکاثرطلبی 
به معنای همراهی با اصول سوسیالیست نیست. وی 
قدرت  با سه ضلع  مثلث  جامعه  ازمارکس  تبعیت  به 
و  داشته  واحد  هدف  که  دینی  و  سیاسی،اقتصادی 
قدرت دینی و اقتصادی در خدمت قدرت سیاسی اند، 
شریعتی بدون توجه به بطالن نظریه مارکس منطق 

قرآن را همگام با مثلث مارکس جلوه می دهد. 
- وی با اعتقاد به اصل تضاد دیالکتیک هگل خلقت 
تز)خدا  آنتی  و  تز  ترکیب  براساس  را  قرآن  در  انسان 

وشیطان، روح خدا و گل متعفن(نشان میدهد.
- انکار خدا توسط مارکس را با معارض دانستن قضا و 

قدر الهی با اختیار انسان، توجیه کرده است.

مشکل اصلی شریعتی تفسیر اسالم 
سوسیالیستی  مفاهیم  عینک  با 
برسایر  ابوذر  برتری  وی  است 
از  تاثیرپذیری  در  را  اصحاب 
حالیکه  در  داند  می  سوسیالیسم 
و مبارزه  بر مسائل اجتماعی  اسالم 
با  همراهی  معنای  به  تکاثرطلبی  با 
به  اصول سوسیالیست نیست. وی 
تبعیت ازمارکس جامعه مثلث با سه 
و  سیاسی،اقتصادی  قدرت  ضلع 
دینی که هدف واحد داشته و قدرت 
قدرت  خدمت  در  اقتصادی  و  دینی 
توجه  بدون  شریعتی  اند،  سیاسی 
منطق  مارکس  نظریه  بطالن  به 
مارکس  مثلث  با  همگام  را  قرآن 

جلوه می دهد. 

نگاه
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- صرف عمل و عدم ایمان قلبی را در اسالم با پراگماتیسم و اگزیستانیالیسم 
یکسان میداند.

خالصه: شریعتی تحت تاثیر مکتب های غربی نیست بلکه اسالم ازنظر وی 
رویکردی سوسیالیستی و اگزیستانیالیستی است.

دو.نگرش کارکردگرایانه:
گاهی بخشیدن به مردم میداند  شریعتی مالک صحت یک مطلب  را خودآ

نه اصول عقلی و منطقی.
نقد وگاهی تمسخر  را  شریعتی مظاهر توسل ومناسک و مباحث نظری 
میکند. و معتقد است مذهب موجود تنها به فکر آخرت بوده و کارکرد دنیوی 
ندارد پس ناقص است. درحالی که مالک درستی یک گزاره دینی کارکرد 
دنیوی آن نیست و بسیاری از گزاره ها نظیر تعداد رکعات نماز ودورهای طواف 

و... برای بشر مجهول است.
گزاره های دینی که شریعتی برای اجتماع بی فایده میداند و کارکردهای 

فراوان داشته :
-توسل و عزاداری باعث تهیج روح حماسه و مبارزه است،مبارزات علیه رژیم 

پهلوی از دسته های عزاداری شروع شد.
-یادآوری ماجرای کربال با هرقشری از زن و مرد و پیر وجوان ارباب و 
رعیت می تواند الگوی زندگی 

برای تمام اقشار باشد.
دین  از  ها  خرافه  جداکردن 
ضروری است اما نه برداشت 
از  شریعتی  که  فوق  های 
امتیازات دین داشته در حالی 
که اسالم انتزاعی و بی اعتنا 
به مسائل سیاسی و اجتماعی 
وخوشبختی دنیوی نبوده وبه 
دارد  توجه  اجتماع  و  فردی 
را  گزاره  صدق  معیار  ونباید 
جستجو  آن  درکارکردهای 
واقعیت  با  باید  بلکه  کرد 

تطابق داد.

 

 فاطمه اصغریان
ترم شش علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی

 زن!
زن و جایگاه آن در جامعه ایرانی و غربی از دیدگاه   دکتر شریعتی

دیدگاه

| زن در نگاه  دکتر شریعتی |
مسئله ی زن یکی از مباحث اصلی و کلیدی در نگاه دکتر شریعتی است.
برای  ابزاری  عنوان  به  اغلب  غرب،زن  دنیای  در  شریعتی  دکتر  نظر  از 
و  قرار گرفته است  منافعشان مورد سواستفاده  به  استعمارگران  دستیابی 
به نام آزادی و حقوق انسانی باعث بی بند و باری های اخالقی می شوند.
از ارزش های واالی زن و حقوق متعالی  این در حالی است که اسالم 
آن سخن می گوید.و بهترین راه مقابله با تهاجم فرهنگی و بی بندوباری 
های اخالقی را بازشناسی و با ارائه شخصیت های الگویی که می داند 
زن مسلمان در آن سابقه ی درخشانی دارد. دکتر شریعتی زن را در چهار 

حوزه مورد بررسی قرار می دهد که به اختصار گریزی به آن ها می زنیم.
زن  جایگاه  پردازد  می  آن  توضیح  و  تعریف  به  دکتر  که  ای  حوزه  اولین 
جدید،زاییده  اروپایی عصر  زن  اعتقاد شریعتی  به  است.  دنیای غرب  در 
حاکمیت  و  وسطی  قرون  دوران  در  زنان  به  نسبت  بشری  ضد  تفکرات 
کلیسا که به نام مسیح و مذهب ،زن مانند برده ها از استقالل اقتصادی 
،حق مالکیت براموال و فرزندان خویش و حتی از داشتن اسم و فامیل نیز 

محروم کرده،او را عامل فساد در جامعه و منفور خدا معرفی می کردند.
اشاره می کند  نکته  این  به  و اسالم  نگاه غرب  بین  مقایسه  در  شریعتی 
که اگر در غرب از حقوق زن سخن گفته، بر آزادی ،کمال و ارزش های 
انسانی او تاکید می شود،همه ی این ادعاها زن را در مسیر اصالت فردی 
قرار می دهد؛به این معنا که اورا از  محیط خانواده خارج کرده و به عنوان 
یک انسان مستقل حقوقی برایش تعریف می کند.این فرد گرایی نه تنها 

بعنوان  جامعه  واحد  روح 
یک بنای کامل و پیوسته را 
و  کرده  متالشی  و  متزلزل 
جدا  های  فردیت  صورت  به 
ولی در کنار هم در آورده،بلکه 
خانواده را متزلزل کرده است؛ 
برای  فردیت  اصالت  چرا که 
زن ،نقش اورا بعنوان عضوی 

در خانواده از میان می برد.
آثار  از  زمینه  این  در  دکتر 
نمانده  غافل  نیز  جنگ 

 |  دکتر علی شریعتی و همسرشان ،پوران شریعت رضویاست، یکی از آثار مخرب 

 |  دکتر علی شریعتی و همسرشان ،پوران شریعت رضوی



ارزش  فروریختن  را  جنگ 
جامعه  در  اخالقی  های 
است  معتقد  و  داند  می 
حامل  همیشه  زن  چون 
چنین ارزش هایی است ،در 
جنگ  از  بعد  غرب  دنیای 
جهانی دوم مسئله ی زن به 
حساس ترین مسئله تبدیل 
شعارهایی  با  غرب  شد،لذا 
همچون محرومیت ها ،بی 
عدالتی ها وقیود ضد انسانی 

علیه  زنان استقبال کرد.
دومین حوزه ای که شریعتی 
تهاجم  پردازد  می  آن  به 
فرهنگی غرب  به  زنان  دنیای 

شرق است.
او معتقد است غرب می کوشد از دختران ما تیپی بسازد که به "دختر 
بار" موسوم است تا بتواند برای او دو نقش استعماری بزرگ را در جامعه 
های  سنتی غیر اروپایی بازی کند.یکی اینکه جهت افکار و احساسات و 
خواسته ها و تالش های نسل جوان را از اعالی اعضا گوش،چشم،سرو 
به گونه ای طرح  را  آزادی جنسی  و  بگردانند  اسافل اعضا  به  را  سینه 
کنند که هم ، همه پیوند های فرهنگی ... را از هم بگسلد و هم ،همه 
آزادی های انسانی یعنی خواست ها و هیجان های اصلی نسل جوان 
در خود مستحیل  را  اسالمی  از جمله  و  آسیایی،آفریقایی  جامعه های 
سازد. نقش دوم اینکه هم؛ خود به صورت حریص ترین عوامل مصرف 
شوند و هم ،قوی ترین عوامل ترویج مصرف در جامعه های ما؛و برای 
این کار باید دختران، دنیای سوم تمدن را تجدد بفهمند و "زن روز" را با 

"زن بار" اشتباه کنند.
و همچنین دنیای غرب در معرفی الگو برای زنان شرقی،هرگز زنان موفق 
در زمینه های علمی،فرهنگی،هنری را به بشر معرفی نمی کنند؛دکتر 
راه  را  اسالم  تاریخ  ممتاز  های  شخصیت  بازشناسی  در  دقت  شریعتی 
نجات زِن نسل جدید از پذیرش دعوت منحرفانه مدرنیسم غرب میداند . 
وی حضرت زهرا سالم الله علیها را در راس شخصیت های نمونه اسالم  
میداند و ما را به درس گرفتن از شرح حال حضرت ،کار،نقش اجتماعی 

فکری و مذهبی او در زندگی فردی و در جامعه فرا می خواند.
 سومین حوزه ی مورد بحث دکتر در مورد راه مقابله صحیح با تهاجم 

فرهنگی غرب است.
به نظر ایشان تنها راه ممکن،اعطای حقوق انسانی و اسالمی زن به او 
می باشد و اگر این حقوق به او داده شود،خود او بهترین عنصری خواهد 
بود که با تمام توان در مقابل این هجوم ناجوانمردانه مقاومت خواهد کرد. 
،عقیده  ارزش   ، زیبایی  پراز  غنی،تاریخی  فرهنگ  داشتن  همچنین  و 

،حقوق انسانی مترقی و داشتن شخصیت های پرشکوه است. 

و در پایان بررسی، راجب سه گروه عمده ی زنان و معرفی زن روشنفکر 
در  نیز  هم  آن  پردازد،که  می  است  متفاوت  متجدد  زن  از  کامال  که 
اختالف میان آزادی و الابالی گری ست،و همچنین برای زن روشنفکر 
الگو معرفی می کند تا خودش را مانند او کند که بهترین الگو را حضرت 
فاطمه)س( می داند و معتقد است فاطمه )س( نمونه ی ایدئال زن است 

که می توان شد و کسی نشد. 
آخرین حوزه مسئله ی تعدد زوجات و ازدواج موقت است.دکتر فلسفه ی 

تعدد زوجات و ازدواج موقت را به صورت گذرا معرفی کرده است.
او می گوید برخالف آنچه امروزه میان مسلمان رایج است که تعداد زوجات 
را برای ارضای غریزه جنسی می دانند،این مسئله از نظر اسالم راه حلی 
بسیار اساسی برای برخی از معضالت موجود در جامعه است.آیات مربوط 
به تعداد زوجات در سوره ی نسا، نشان دهنده ی این حقیقت است که 
اسالم به دلیل توجه به سرنوشت دختران یتیم ددر جامعه ی امروز،اجازه 

ی چنین کاری را به مردان داده است.
برای مثاِل چنین فلسفه ای می توان به جنگ جهانی دوم اشاره کرد 
مرد  اکثرشان  که  نفر  میلیون  هشت  حدود  شدن  کشته  دنبال  به  که 
بودند،زنان بیوه آلمانی برای کسب حمایت از طرف مرد،خواستار اجازه 

قانونی ازدواج مجدد از دولت شدند.
| نقد و بررسی |

هرچند بسیاری از مطالب دکتر درباره ی شخصیت و جایگاه زن مناسب 
است اما برخی از مسائل قابل نقد نیز وجود دارد:

1. تصویری از زن سنتی را  ارائه می دهد که بسیار تاریک و بدبینانه است 
و به نحوی اورا از هرحقی محروم می داند و همین مسئله را عامل اصلی 

گرایش او به تجدد معرفی می کند.
2. دکتر در ارائه ی الگو به زن نوع سوم ،به صورت افرطی تنها به جنبه ی 
سیاسی و اجتماعی حضرت زهرا)س( توجه می کند،در حالی که باید به 
تمام ابعاد وجودی حضرت خصوصا ابعاد معنوی ایشان توجه شود و زن 
ما باید از هر نظر خودش را شبیه حضرت زهرا)س(و حضرت زینب)س( 

گرداند.
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شریعتی معتقد است غرب می 
کوشد از دختران ما تیپی بسازد 

که به "دختر بار" موسوم است تا 
بتواند برای او دو نقش استعماری 
بزرگ را در جامعه های  سنتی غیر 

اروپایی بازی کند.یکی اینکه جهت 
افکار و احساسات و خواسته ها و 

تالش های نسل جوان را از اعالی 
اعضا_گوش،چشم،سرو سینه_ 
به اسافل اعضا بگردانند و آزادی 

جنسی را به گونه ای طرح کنند که 
هم ، همه پیوند های فرهنگی ... 

را از هم بگسلد و ،همه آزادی های 
انسانی یعنی خواست ها و هیجان 
های اصلی نسل جوان جامعه های 

آسیایی،آفریقایی و از جمله اسالمی 
را در خود مستحیل سازد

نگاه

دنیای غرب در معرفی الگو 
برای زنان شرقی،هرگز 

زنان موفق در زمینه های 
علمی،فرهنگی،هنری را به بشر 

معرفی نمی کنند؛چرا که نظام 
سرمایه داری دکتر شریعتی 

دقت در بازشناسی شخصیت 
های ممتاز تاریخ اسالم را راه 

نجات زن نسل جدید از پذیرش 
دعوت منحرفانه مدرنیسم 

غرب میداند
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شریعتی با استفاده از ادبیات و کلمات مارکسیستی مانند جامعه طبقاتی ،بهره 
کشی طبقاتی و جامعه بی طبقه تالش دارد بین این مفاهیم و اسالم شیعی و 
شخصیت های آن مانند حضرت علی )علیه السالم( ، حضرت زینب)سالم 
الله علیها( و ابوذرغفاری پیوند برقرار کند.تالش شریعتی در پیوند اسالم و 
مارکس نشان از نبوغ و قدرت فکری وی است.دلبستگی های شریعتی 
در توجیه فکری و پیوند تعابیر اسالمی با روایت های مارکسیسم نشان تاثیر 
پذیری وی از این تفکر و جریان را دارد.اما با این وجود هیچ گاه نمی توان ادعا 
کرد شریعتی یک مارکسیسم بود.اما براین ادعا می توان صحه گذاشت که او 

تحت تاثیر اندیشه های مارکس قرار داشت.
نشان تاثیر پذیری وی از این تفکر و جریان را دارد.اما با این وجود هیچ گاه 
نمی توان ادعا کرد شریعتی یک مارکسیسم بود.اما براین ادعا می توان صحه 

گذاشت که او تحت تاثیر اندیشه های مارکس قرار داشت.
شریعتی با تاثیر پذیری از مفاهیم مارکسیستی به سراغ تفسیر آموزه های 
اسالمی میرود و برای آنکه برای مبارزان مسلمان در مقابل جریانات چپ 
اندیش و تحت تاثیر مارکس سالح مبارزه ای فراهم کند تفسیری چپ از 
اسالم میدهد. و حتی در این راستا یک شبه ابوذر غفاری را تبدیل می کند به 

خدا پرست سوسیالیست.
ابوذر نخستنین آفرینش نمادین شریعتی است.شریعتی از طرح زندگی ابوذر 
الگوی  ابوذر  از  تاریخ نیست.بلکه سعی دارد برای مبارزان  هدفش روایت 
مبارزاتی و اسالمی بسازد که شاخصه هایی مانند زهد و عدالت طلبی را در 

خود داشت.
شریعتی ابوذر را در برابر فیلسوفانی چون ابن سینا که فقط دغدغه تفسیر 
جهان را دارند و به دنبال حرکت جهان نیستند قرار میدهد.و ابوذر را از آن جا 
که با حرکات مبارزاتی خود به دنبال حرکت در آوردن جامعه بود باالتر میداند.
شریعتی سعی دارد بین فرهنگ و ایدئولوژی تفاوت قائل شود .وی ابوذر را را 
به عنوان نماد ایدئولوژی و ابن سینا را به عنوان نماد فرهنگ و تمدن معرفی 

می کند که درد متفاوتی دارند:
»تفاوت فرهنگ و معارف ایدئولوژي در اختالفي است که ابوذر با ابن سینا 
دارد. آن چه که بوعلي مي داند، ابوذر نمي داند! نه قانون مي فهمد و نه شفا 
را و اگر جوهر و هیوال و امثال اینها را بخواند کله اش دود مي کند! درد ابوذر 
چیزي است و بینش بوعلي چیزي دیگر. درد ابوذر است که درد جامعه 
اسالمي و بشري را که هم درد ابوذر است حل خواهد کرد نه درد علمي 
و دغدغه حل معضالت عالي فلسفي و علمي یك متخصص و عالم و 

فیلسوف. - مجموعه آثار جلد 18 صفحه 50 «
شریعتی درد ابوذر را دردی باالتر و مفید تر برای جامعه اسالمی میداند و در 

جایی دیگر در همین رابطه می گوید:
»و درد ابوذر است که درد جامعه اسالمی و بشری را که هم درد ابوذر است 
حل خواهد کرد.نه درد علمی و دغدغه حل معضالت علمی و فلسفی یک 

متخضص ، عالم و فیلسوف. مجموعه آثار جلد 21 صفحه40«
این جمالت و این  دوگانه سازی شریعتی به شدت تحت تاثیر این جمله 

معروف کارل مارکس هست
تا کنون فیلسوفان جهان را تفسیر کرده اند اما مسئله اصلی تغییر جهان است
مارکس تغییر جهان را رسالت اصلی طبقه پرولتاریا یا کارگران انقالبی میداند.
شریعتی نیز با مطرح ساختن نام ابوذر غفاری به دنبال تغییر جهان اسالم 
است نه تفسیر آن به همین خاطرابن سینا را به عنوان فیلسوفی برای حرکت 

و تغییر جامعه مناسب نمی داند.
شریعتی با طرح اومانیسم اسالمی سعی دارد با تفسیری معنا دار جایگاه 
انسان را در فلسفه تاریخ تبیین کند.از نظر وی انسان موجودی آزاد و انتخاب 

گر است که دائم در انتخاب بین خیرو شر است.
در این رابطه انسان موجودی دیالکتیک است که دائم در حال جدال میان 
خدا و شیطان و یا خیر شر است .در این زمینه وی به روایت نمادین از جدال 

فرزندان حضرت آدم )علیه السالم( یعنی هابیل و قابیل میپردازد:
»پسران آدم هر دو بشرند و بشری طبیعی اما با یکدیگر در جنگند یکی 

دیگری را میکشد و از این جا تاریخ بشر شروع می شود«
شریعتی هر یک از فرزندان حضرت آدم را نماینده یکی از نظام های تولیدی 
و نمایان گر جریان حاکم و محکوم در متن حرکت دیالکتیکی تاریخ میداند.
قابیل نماینده نظام کشاورزی و مالکیت انحصاری و فردی و هابیل نماینده 
نظام عصر دامداری و دوره  اشتراک اولیه پیش از مالکیت است . شریعتی 

قتل هابیل را در حرکت های تاریخی بسط میدهد:
»جناح هابیل جناح مستضعف محکوم است یعنی مردم،که قتیل تاریخند 
و اسیر نظام قابیل که نظام مالکیت حاکم بر جامعه های بشری است.- 

مجموعه آثار جلد 10 صفحه 84 «
مفاهیم  از  گیری  وام  به  گاهانه  آ طور  به  شریعتی  تعابیر  این  به  توجه  با 
مارکسیستی میپردازد و سعی دارد تعابیری جدید از مفاهیم اسالمی ارائه 
دهد.وی داستان هابیل و قابیل را بیان نمادینی از مبارزه طبقاتی با تاثیر 

پذیری از مفاهیم مارکسیستی میداند در این رابطه آصف بیات مینویسد:
از  است  نمادیني  بیان  صرفا  هابیل  و  قابیل  داستان  شریعتي،  »براي 
ستمدیدگان  و  استثمارگران   ، ستمگران  میان  تاریخ  در  طبقاتي  مبارزه 
استثمارشدگان. انتظار نه به معناي انتظار منفعالنه براي برقراري عدالت 
بلکه شرکت فعال در مبارزه علیه بي عدالتي هاست، مبارزه اي که در آن 
دستیابي به آرمان حتمي است. در واقع شواهد و قراین بسیار نشان مي دهد 
شریعتي هم از لحاظ اجتماعي و هم از منظر دیني نابرابري را امري منفور 

مي دانست که باید براي ازبین بردن آن تالش کرد. «

 معین رضیئی
دبیر کمیته آزاد اندیشی اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان مستقل

 تحت ِ تاثیر مارکس!
بررسی رد پاِی افکار چپ گرایانه در آثار  دکتر شریعتی
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چهارمین  امسال  ماه  فروردین  ام   6 از 
بمباران  درگیر  یمن  که  میشود  سالی 
یهودی  عربستاِن  ظالمانه  و  هوایی  های 
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