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 توسط شركت انتشارات قلم براي چاپ آماده شد و براي 1384اين كتاب در سال 

در شش سال گذشته بارها، تغييرات . كسب مجوز به وزارت ارشاد تحويل گرديد

ناشر . نهايت هم با چاپ آن موافقت نشدتحميلي وزارت ارشاد اعمال شد ولي در 

اكنون بدون آن تغييرات تحميلي  هم. اي بر كتاب نوشته بودند محترم در آن مقطع مقدمه

  .شود و مقدمه انتشارات قلم براي انتشار عرضه مي

  1390مهرماه 

  



3   / فهرست مطالب

  

  

  

  

  

  :به تقديم

 گردن به راها    ينارسايي    همه ،شريعتي مسؤوالنه و علمي نقد جاي به كه كساني

 و يسـاز  ساده طرف يك از را ايران تحوالت و اندازند  مي يدين يروشنفكر و او

  ...و كنند  مييمقصرساز ناآگاهانه يا مغرضانه ديگر طرف از

 در را شـريعتي  آثـار  طرفانه بي بررسي و نقد راه و كنند عادت ترك كه باشد

  .گيرند پيش
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  پيشگفتار

  

 يعني ،آنها دوتاي كه شريعتي دكتر درباره مقاله هس از استاي  مجموعه ،حاضر كتاب

 .اند هشد چاپ مطبوعات در قبالً شريعتي استراتژي و زمان گذر در شريعتي انديشه ژرفاي

هاي  ريشه ،اول مقاله .هستند همراه اضافاتي و تغييرات و تجديدنظر با اكنون هم ،البته

  .ودش  ميچاپ بار اولين براي ،شريعتي انديشه در عرفان

 است اميد و كنند  ميبيان را شريعتي دكتر استراتژيك - بينشي رويكرد ،مقاله سه اين

  .كنند برطرف را دكتر مورد در ابهامات از بخشي كه

 شود  ميمربوط ،يكي؛ شود  ميزده دامن آن به شريعتي مورد در همه از بيش كه ابهام دو

 با اينها دو هر .1350 دهه كيچري جنبش از او حمايت ديگري و امامت و امت كتاب به

 حد تا كه است كوشيده نويسنده .دارد تناقض و مغايرت دكتر عملكرد و انديشه جوهر

  .باشد  ميخوانندگان با قضاوت .كند زدايي ابهام مورد دو اين در خويش وسع و مقدور

  

  والسالم

  1384 مهرماه
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   اول فصل

  شريعتيي  انديشه در عرفانهاي  ريشه

  دمهمق

اي  پروژه و طرح كه بود متفكري شريعتي كه است معتقد ،گفته بارها كه همچنان ،نويسنده

 آن و .است داشته خود بخش آگاهي و فرهنگي كارهاي براي شده طراحي و مشخص

 تحت الگو اين .است بوده اناير جامعه براي حكومتي الگوي و توسعه الگوي يك معرفي

 توضيحات هايش نوشته ساير در نويسنده و شده بيان ،»آزادي- عدالت- عرفان« نعنوا

  .است آورده ،بحث فضاي و ضرورت به بنا ،الگو اين از را خود برداشت و شريعتي دكتر

 و كند تنظيم مانيفست يك ،خود حكومتي الگوي براي ،بود درصدد شريعتي

 ،شريعتي دكتر عمر پايان در كار اين ضرورت .نمايد كاربردي را خود انديشه ،المقدور حتي

  .»1گذاشت ناتمام را پيامبري« درواقع و نداد را مهم اين مهلت اجل كه بوده او دستوركار در

 و بيان عرفان از شريعتي استنباط و درك ريشة تا شده شروع كوششي ،نوشتار اين در

                                                       
  .اي است به تعبير شهيد مجيد شريف اشاره -1
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  .شود جستجو ،مقدور حد در ،اسالم و ايران تاريخ و غني فرهنگ با شريعتي عرفان رابطه

 طبق بر كه گذاشته جا به خود از رفتاري و گفتار ،ديگري متفكر هر مانند ،هم عتيشري

 و خالقيت و گذشتگان نوشتارهاي و تفكرات تأثير تحت ،رفتار و گفتار اين علمي اصل يك

 تاريخ در ريشه اوالً شريعتي ايدئولوژي و انديشه ،ديگر عبارت به .است بوده او خود ابتكار

 بوم و مرز اين ...و تاريخي ،فرهنگي ،عرفاني سرشار منابع از كه دارد اسالم و ايران كهن

 مغرب فرهنگ و انديشه با شريعتي دكتر آشنايي و فردي خالقيت ،ثاني در و شده آبياري

  .است كرده ياري و مساعدت نظراتش بيان در را او ،زمين

 ،الئيك و والرسك ،غيرمسلمان و مسلمان ،چپ و راست از ،سهو به يا و عمد به بعضي

 انديشه منفي وجوه با البته( غربي تفكرات از متأثر را شريعتيهاي  انديشه؛ مصلح و مغرض

 »روشنفكرفريب« را اسالم سنتي تفكرات طلبانه اصالح بازسازي براي او كوشش يا و )غربي

 و نيست وارد شريعتي مورد در قضاوت اين كه دهد نشان تا است آن بر نويسنده .اند هدانست

 و محقق وظيفه .باشد  ميمتفكر يك خالقهاي  انديشه سازي ساده و انگاري ساده حداقل

 و ،اوليه مرحله در ،محققين ساير انديشه واقعي و درست درك و شناخت اجتماعي متفكر

  .است آن اصالح و رد و نقد حياناًا سپس

 سنتي اسالم زا جوان نسل كه مقطع اين در ،ما كارترين  مبرم وترين  ضروري از يكي

 كاو و كند و واكاوي ،است نامتعين و سرگردان آينده و گذشته بين در و شده رها

  .آنهاستترين  مناسب معرفي و جامعه مطرحهاي  انديشه

 هر .است بوده گذشته سال 30 درها  انديشهترين  مطرح از يكي ،شريعتي انديشه

 از يكي و .است نيافته توفيق ،تاكنون حداقل ،انديشه اين راندن حاشيه به براي كوششي

 برانگيزترين بحث و بوده »آزاديـ  عدالتـ  عرفان« مثلث ارائه او انديشه بخش مهمترين

 مورد و برانگيز بحث ،نيز عرفان بحث خود كه زيرا .است وي انديشه در عرفان موضوع ،آن

  .است مناقشه

 او خود كجاست؟ و يك مديون را رفتارش و انديشه شريعتي كه است اين اساسي سؤال



13  / ي شريعتي هاي عرفان در انديشه ريشه: فصل اول

 يوكندوكا هدف تحقيق اين در .است گرفته اسالم از را خود انديشه جوهر كه است معتقد

 شريعتي گفتار و رفتار باها  انديشه آن قرابت تا است اسالميـ  ايراني عرفاي انديشه در

  .شود مشخص

 .بود دخواه مشكل ،نباشد محال اگر كاري ،وادي اين به ورود كه است واقف نويسنده

 لحاظ به هم و نظري لحاظ به هم ،شود  ميبيان مترادف گاهي كه تصوف و عرفان ،زيرا

 و ساز حركت ،مخدر و خالق ،منفي و مثبتهاي  برداشت از هستند اي ملقمه ،عملكردي

 برخورد آن با دقيق و درست اگر كه آور خواب و محرك ،ارتجاعي و انقالبي ،آور رخوت

  .شود ساز مسئله و كننده گمراه است ممكن ،نشود

 كه معتقدند ،مخالف و موافق از اعم ،هستند آشنا شريعتي آثار با كه كساني تمام

 داده ارائه ،سازنده و پرتحرك ،مبارز ،فعال مذهبي ،مخدر و سنتي مذهب مقابل در ،شريعتي

  !است شريعتي دكتر خود ،پرداخته و ساخته مذهب اين كه معتقدند مخالفان و .است

 برداشت از جدا تواند  نمي،بالتبع هم عرفان از شريعتي برداشت كه است معتقد ندهنويس

- عرفان« الگوي و است نياورده جديد مذهبي كه بود معتقد شريعتي ،باشد مذهب از او

 ،بشريت اخير سال سيصد تجربه با هم و داشته اسالم در ريشه هم »آزادي- عدالت

  .دارد قرابت و همخواني

 از آن مشخصات بيان هم و اند هشد تعريف شريعتي خود توسط هم ،ديآزا و عدالت

 ،جهان خواهان آزادي و خواهان عدالت رفتارهاي وها  انديشه با آن تفاوت و اسالم ديدگاه

 منابعي و زده حرف زياد ،زمينه دو اين در هم شريعتي خود و هستند تعريف و تبيين قابل

  .است گذاشته جا به خود از غني

 كمتر و نيست مشخص و روشن كافي ازةاند هب و زياد ،عرفان از شريعتي بيينت ولي

 كه مفهومي با البته - بود عارف يك خود شريعتي ،نويسنده نظر به .است شده كار آن روي

 و نوشتار و گفتار سراسر و - شود تعريف آن ثغور و حدود نوشتار اين در است شده سعي

 به .است بوده عرفان اين تأثير تحت ...ارشاد حسينيه ،انزند ،دانشگاه در ،شريعتي عملكرد
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 قابلاش  انديشه و زندگي در كه است عملي عرفان يك حامل ،شريعتي دكتر ،ديگر عبارت

 ،مخالفانش ،شاگردانش با شريعتي برخورد در ،عرفان اين .باشد  ميپيگيري و مشاهده

 عرفان بر عالوه .است درك قابل اش، خانواده حتي و بانانش زندان ،منتقدانش ،همفكرانش

  .دارد خويشاوندي و همخواني عرفان اين با هم او فكريهاي  ديدگاه و نظرات ،وي عملي

 21 قرن در مفيد و ساز حركت ،خالق ،سازنده عرفان تفكيك ،شد گفته كه طور همان

 توسط كه هم از اسالم دو تفكيك اندازه به اسالم و ما كشور تاريخ و ادبيات مجموعه از

  .است ممتنع و سهل و مشكل ،شده انجام شريعتي خود

 و مترقي اسالم و است نياورده جديدي اسالم شريعتي كه طور همان ،نويسنده نظر به

 اسالمي ضد و اسالمي غير ،ايراني و اسالمي ادبيات و فرهنگ مجموعه از را انقالبي

 نام به امروز آنچه جموعهم از هم شريعتي عرفان ،است كرده تصفيه و تفكيك و استخراج

 كه مخصوصاً .شود تفكيك و استخراج و شناخته بايد است مطرح )عرفان يا( تصوف

 در باشد  ميمعروف تصوف و عرفان عنوان به ،ايران در آنچه كه معتقدند محققين ازاي  عده

 پذيرفته تأثير )چين و هند( شرق و »ييارسطو الهيات« يا )يونان( غرب عرفان از گذشته

  .كند ميتر  مشكل هم باز را كار ،اين و .است

 و عارفان مختلفهاي  ديدگاه از تصوف يا عرفان ابتدا تا شده سعي نوشتار اين در

 گفتار و كردار تا شود انجام يوكا و كند سپس و شود تعريف خارجي و داخلي محققين

 و استخراج ،دارد خويشاوندي شريعتي انديشه با كه ،ايراني و اسالمي معروف عارفان

 تبلور او مخصوص دعاهاي در كه شريعتي آرزوهاي وها  آرمان ،هم آخر در و .شود معرفي

  .گردد مشخصها  قرابت تا شود آورده ،يافته

 و تكامل به مسير اين در ايران توسعه و ترقي راه عاشقان و محققين ساير كه دارد انتظار

  .رسانند كمكها  برداشت اين پااليش

 كرده استفاده صوفي و گري صوفي خود از تا عارف و عرفان اصطالح از بيشتر شريعتي

 و هم با را واژه دو اين جاها از خيلي در ،عرفاني و فرهنگي منابع و ادبيات ولي است
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 توجه شريعتي ديدگاه از مضمون و محتوا به كه است شده سعي .اند هبرد كار هب مترادف

 به شكل همان هب را واژه ،منابع و متون به مراجعه نگامه لذا ،كاررفته بهي  هواژ ظاهر تا شود

  .است برده كار به هم با را دو اين گهگاه ،هم شريعتي خود هرچند .ايم آورده ،كاررفته

  تعاريف

 كه اند هداد صوفي و تصوف ،عارف ،عرفانهاي  واژه از تعاريفي گذشته عرفاي و محققين

  :كنيم  ميذكر ترتيب به اينجا در را آنها

 را Mysterious و اند هدانست Mysticism و باطنيگري معادل را عرفان ،غربي محققين

 معني به و Myein يوناني ريشه از را Mystic .اند هكرد معني مرموز و پوشيده چيزي

  .اند هگفت هم پوشيده و مرموز ،متصوف

  :كند  ميمعرفي چنين را عرفان ، (Evelyn Underhile) آندرهيل اولين
Mysticism = A Stuty in the Nature and Development of Man’s Spiritual 

Consciousnessبشر روحاني وجدان توسعه و ماهيت باب دراي  مطالعه =  

 صوفي نپرسد كه است كسي صوفي« :داد پاسخ »كيست؟ صوفي« :پرسيدند ابوحفص از

  .»كيست

 اديان همة ميان زا كه عظيمي روحاني جريان« يعني تصوف :اند هگفت هم بعضي

 متصف الهي اوصاف به را خود« يا و »خداوند جستجوي در ناپذير پايان تالش« يا »گذرد مي

 1821 در و بود معتقد پروتستاني كه آلماني الهيات پروفسور ، .F. A. D. Tholuck »ساختن

 :كه رسيد درك اين به ،كرد تأليف را پارسي وجودي وحدت حكمت عصارة تصوف كتاب

 سرچشمه )ص(محمد خود تصوف و عرفان دل از هم عرفاني و صوفيانه نظريات و يدعقا«

  .»است تبيين و توضيح قابل كانال آن از تنها هم و گرفته

E. H. Palmer تصوف« :كه رسد  مياعتقاد اين به ،1876 چاپ شرقي عرفان كتاب در 

  .»باشد  ميآريايي نژاد ابتدايي مذهب گسترش و رشد
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  :كه است معتقد نيكلسن

 اسالم كه ييآنجا از و .است اسالم خود بومي محصول در اسالمي تصوف اوليه شكل
 مسيحي و نوافالطوني ،شرقي قديمي تأثيرات و نفوذ آن در كه برآورد سر سرزميني از

 بـسيار  مرحلـه  همـان  در حتـي  ،ثانوي تأثيرات عده يك كه دارد امكان لذا ،بود قوي
  .اشدب گذاشته اثر آن بر ،ابتدايي

  :گويد  مي،عرفان عراقي مكتب بالمنازع رهبر ،)هجري 298 متوفاي( جنيد

 روح سـخاي  و قلب اطمينان ،آن بلكه .شود  نمي حاصل روزه و نماز كثرت با تصوف
  .است آدمي

  :گذارد  ميپيامبران خصلت هشت بر را تصوف بناي ،جنيد همين

 ايوب صبر .3 )خود جان ترك( اسحق رضاي .2 )پسر كردن فدا( ابراهيم سخاوت .1

 يحيي غربت .5 )رمزا اال ايام ثالثه الناس تكلم اال( زكريا اشاره .4 )پذيرفتن راها  كرم بالي(

  فقرمحمد . 8 )درشت و پشمين( موسي لباس .7 عيسي سياحت . 6

  :كه است شده نقل عبارت چند تصوف بيان در جنيد از هم باز

 و دنيا ترك و گرسنگي در را آن بلكه ،يمنياورد دست به قال و قيل از را تصوف -

  .يافتيم مستحسنات و مألوف از بريدن

  .است چيز هيچ به تعلق عدم و چيز هيچ نداشتن تصوف -

  .شخصي قيود فقدان و سخا و آزادي از است عبارت تصوف -

  :كه است گفته نوري ابوالحسن شيخ و

  است اخالق ليكن و نيست علوم و رسوم تصوف -

  مخالف كدورت از بود سر يصفا تصوف -

  :كه است گفته خرقاني حسن شيخ و

  نبود كه بود آن صوفي -

  .است كتاب كردن پاره و كتاب شكستن :تصوف راه در قدم اولين -

 خواست  ميخود طرفداران از مكرراً هجري يازدهم قرن در دهلي بزرگ عارف ،ميردرد
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  .مندبنا »واقعي مسلمان« بلكه نكنند خطاب صوفي را وي كه

  :كه است شده نقل عطار از

  نهادم سر زير در و نهادم بالش در و كردم جمع زمينيان و آسمانيان عبادت من -

  .دوستي بي عبادت سال هفتاد آنكه ازتر  دوست من نزد ،دوستي از دانه اسپند يك -

 و ،سوزد  ميبرق و ،بارد  ميابر و ،غرد  ميرعد ،است بهار روزگار چون عارف وقت -

 چشم به .است چنين عارف حال .كنند  ميبانگ مرغان و شكفد  ميشكوفه و ،وزد  ميباد

 و ،گويد  ميدوست نام ،بازد  ميسر به و ،سوزد  ميدل به و ،خندد  ميلب به و ،گريد مي

  .گريد  مياو درد بر

 چاپ 1922 در كه حالج مورد در ونيماسين كتاب بررسي در ،»شايدر هاينريش هانس«

  :گويد  مياست كرده

 فردي تقوايترين  عميق ازاي  نمونه وي كه زيرا ،است اسالمي شهيدترين  متعالي حالج
  .بود اسالم در ممكن

 پاريس در 1954 در كه مغربي اسالم در مذهبي رسوم و آداب كتاب در »درمنگهم اميل«

  :گويد  ميكرده چاپ

 ،خـرد   مي جان به را عالم درد و گناهان كه است كسي ،مقدس و پير يا ،شيخ فرد يك
 مرجـع  وي .اوسـت هاي    فضيلت و كمال وسايل از يكي ،ناعادالنه مرگ ،وي چشم در

 پرخاشـي  وي وجـود  .است عالم همة بر زنده اتهامي وي .است مردم تسليت و كمك
 بـاالخره  و ،انـدازد   مـي  لـرزه  به را قاتلينش وي مرگ ،ستمگر و ظالم افراد عليه است

  .است اميد و ،عشق ،انايم پيروزي يافتنش مشروعيت

  :گويد  ميشيمل خانم

  .رفت دار چوبه پاي به آن با حالج منصور بن حسين كه استاي  روحيه اين

 متوفاي( دانماركي فيلسوف ،گارديكيرك به را حالج ،معاصر فيلسوف ،بدوي عبدالرحمن

  .داند  ميواقعي اگزيستانسياليست يك را او و كرده تشبيه )1888

  :كه است داده نشان خود تحقيقات در (Pierre Nwyia) نوييا پير
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  .است بوده اوليه تصوف آموزگاران بزرگترين از يكي قطعاً ،صادق جعفر امام

  :است گفته اوليه صوفيان از رانيالدا ابوسليمان

 ايـن  مگر دهم  نمي ورود اجازة من اما ،كوبد  مي را قلبم درب روز چهل حقيقت گاهي
  .بياورد را سنت و قرآن شاهد دو كه

 وفادارش مؤمنان از يكي را مخارجش و نرفت حج سفر به هرگز كه ،الخير ابي ابوسعيد

 ،برداشت مشقت و رياضت از دست سالگي چهل از بعد و پرداخت  مي)فاطمه بي بي(

  :است كرده معني چنين را تصوف

 پوشيدگي ،گرسنگي در سيري ،خدمت در سروري و آقايي ،فقر در غناي ،ذلت در عزت

 هرآنچه بر ...تلخي در شيريني و موت در حيات ،بردگي عين در آزادي ،عرياني حين رد

 .باشد راضي كند  مياو هرآنچه به نيز خداوند اينكه تا ،است راضي كند  ميخدا

 كه است اخص معني به علم مقابل در معرفت نوعي عارفان بينش :كه اند هگفت بعضي و

 اين گواينكه ،است علم سير طبيعي امتداد نوعي عرفان ؛يا و .اند هناميد بصيرت را آن برخي

 عشق با عقل و علم ،نيست ،متخصص علماي نظرگاه از ،علم مباحث جزء هرآينه عقايد

  .ندارد جنگ سر عرفاني

  :هك است شده نقل بسطامي بايزيد از

 مردمـان  با و خداي جز نخواهد و ،خداي جز نبندد كس در دل كه است كسي عارف
  .خدا براي از باشد محشور و كند نيكي

  :گويد  مي،»چيست؟ عرفان« پاسخ در )رفيع( حقيقت عبدالرفيع

 عرفـان  در .اسـت  جهـان  فلسفي مختلفهاي    مكتب از انگيز شگفت معجوني عرفان -
 افالطونيـان  ،زاهـد  مسلمانان ،مهريان ،نسطوريان ،رواقيان ،ها ييبودا ،ها برهمن عقايد
  .يافت توان  ميزرتشت ينيآ از نكاتي حتي و جديد

 از كه علمهاي  موهبت و ،سو يك از آن اخالقي لوازم و دين ميان خواهند  ميعارفان -
  .كنند تلفيق ،ديگرسو از است شده حاصل حسي تجربه

 بـر  آن آريـايي  جنبه البته .آمد وجود به سامي و آريايي معتقدات آميختن از تصوف -
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 كـه  انـد   هشـد  دگرگون چنان سامي و آريايي عناصر ،آميزه اين در .داشت تفوق سامي
 انسان شخصيت به عميق و جامع نظري با تصوف،است يافته استقالل دو هر از تصوف

  .نگرد مي

  :كه اند هگفت هم بعضي

  .است عرفاني عشق راه در كاميابي اصلي شرط زيباپرستي و دردآشنايي ،دلي نرم

 چنين را خود عرفان مستقيم غير طور به همداني شهيد عارف )492- 525( القضاه عين

  :كند  ميمعرفي

 من بر اعتقادات اصول ،نرساند مقصودم به و نگشود مرا مشكل ،كالمي كتب مطالعه ...
  ...شد مشوش

  :گويد  ميديگر جاي در و

 و درآوردم گـردش  بـه  غرب و شرق در را فكرهاي    برگزيده كه ندارم اين جز گناهي
  .ردمك استوار را فضيلت و علم بندهاي

  :اند هكرد تعريف چنين را عارف ،عرفاني عشق منطق كتاب در

 ديگـران  دربـارة  و سـختگير  خـود  به نسبت ،نياز بي و خرسند درويشي عين در عرفا
  .برند  ميلذت عميقاً مردم به محبت و خدمت از و خطابخش و خطاپوش

 آن از صوفي يچه دنيا در« :كه است گفته )قمري 235 متوفي( ،علي ام ،نيشابوريه فاطمه

 و بوده خضرويه احمد همسر عارف زن اين .»نبيند ميان در سبب كه نيست بزرگتر و بهتر

 كردن قبول در« :گفت و نكرد قبول ذوالنون .فرستاد چيزي »مصري ذوالنون« براي روزي

 حرف اين پاسخ در ،فاطمه را صوفي از فوق تعريف و .»است مذلت نسوان از چيزي

  .است گفته ذوالنون

 غزالي ،است شنيدني هم عملي عرفان مورد در ،اسالمي معروف متفكر ،غزالي قضاوت

  :باشد آموز عبرت تواند  ميهم ما براي كه كند  ميتأكيد چيزي به خود

 به و كرده آغاز ايشانهاي    كتاب خواندن از ابتدا .بود فعاليت ازتر    آسان دانش من براي
 نـزد  آنچـه  كـه  فهميدم سپس .يافتم دست انايش اصول ازاي    جانبه همه عقالني درك
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 رفتـار  و شخصيت تغيير و عارفانه وجد و جذبه حال يعني ،است وجه بارزترين ايشان
  .باشد  ميحصول قابل شخصياي  تجربه طريق از تنها ،آدمي

 از بسياري .نباشد لطف از خالي هم عرفا زندگي نوع تحول و تغيير بهاي  اشاره شايد

 ،)زن پنبه( حالج ،سقطي مانند .داشتند اشتغال عادي مشاغل به روزي كسب براي صوفيان

 و ...و بنا ،)آهنگر( حداد ،)گري شيشه( قوايري ،)برداري نسخه يا كتابفروشي( وراق ،نساج

  !كشيدند  ميدست خود كار از ،مريد كردن پيدا از پس آنها از بسياري

 ،دولتمرد ،شبلي .موزندابي ويشيدر انضباط و نظم تا بود يگداي صوفيان تحقير راه يك

 جنيد اطرافيان جزء ،بعد و »بينم  ميخاكي كره افرادترين  ارزش بي را خود من« :گفت

  .شد پذيرفته

 اعتراف و گدايي از غير ديگريهاي  روش آنها شيوخ توسط صوفيان ساختن و تحقير

 رشد و نساخت براي كه طوري هب .است داشته هم »ترين ارزش بي« به علني و رسمي

 نقل زير داستان ،شيخ خدمت در او آموزش نحوه و )ميالدي 12قرن( بغدادي مجدالدين

  :است شده

 و مـستراح ( متوضـا  خـدمت  بـه  اول شيخ را وي ،شد وارد شيخ خدمت به وي وقتي
 .بـود  نيـز  طبيـب  شيخ و بوداي    طبيبه او و ،بشنيد او والدة .داشت مشغول ،)وضوخانه

 بـس  كـار  ايـن  و نازكـست  مـرد  ،مجدالـدين  ،فرزند كه ادفرست شيخ پيش وي والدة
 را وي ،كننـد  متوضـا  خدمت تا بفرستم ترك غالم ده من ،بفرمايند شيخ اگر .عجبست

 توعجبست از سخن اين كه ،يديبگو را او كه فرمود شيخ .كنند مشغول ديگر خدمت به
 ،دهم ترك مغال به دارو من ،دهد زحمت صفراوي تب ،ترا پسر اگر .داني طب علم كه

  .نيابد صحت تو پسر پس

 جدا آخرت و دنيا طرفداران از كوتاهاي  جمله با را عارفان روش انصاري عبداهللا خواجه

  :كند مي

  .است مسرور مولي طالب و ،است مزدور عقبي طالب و ،است رنجور دنيا طالب

  :است نوشتار اين اصلي موضوع كه بشنويم هم را شريعتي تعابير
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 انحطـاط  عامـل  بزرگتـرين  و است فرد روح كمال عامل و مربي ترينبزرگ تصوف -
  �.جمع روح

 اوج و شـود   مـي  دور معمـول  روزمرگـي  ابتـذال  از عرفان و تصوف وسيله به فرد -
 كـه  چـرا  كند  مي نزول تصوف با آشنايي از پس جامعه ولي شود  مي متعالي و گيرد مي

  .نيست سازگار تصوف با مزاجش جمع
 بشري گرايش يك .نيست هندي و عراقي و ايراني خاص ]عرفان[ ايشگر اين اصوالً -
  .است جهاني و
 و آگـاهي  ميـان  و 1اسـت  چيـز  آن بـر  آشنايي عرفان و چيزي بر است آگاهي علم -

 آن در يـادگيري  هـيچ  و است حالي تصوف سوم قرن تا .است بعيداي    فاصله آشنايي
 آن بـه  رسـيدن  و خوديـابي  طفق و است »او« به عشق و احساس فقط و ندارد وجود

 و بافنـده  يـك  كه العربي ابن ...ندارد امثال و قطب ،فرقه .خانقاه .اخالص و سرچشمه
 تبديل قالي تصوف به را حالي تصوف ،است خالي حال و درد از كه است باف خيال

 و مراتب كه هركس و درآورد درس و علم صورت به را تصوف ،حضرت اين .كند مي
  .نبود گرفتن ياد تصوف كه حالي در .صوفي شد  ميگرفت  ميياد را آن درجات

 فكـر  ايـن  چـرا  .هـا  عرفان وها    تصوف انواع از استاي    موزهآ اسالمي ايران تاريخ -
  :از عبارتند كه هستند رشد اين اندركار دست عواملي ... كند؟  ميرشد صوفيانه

  ...مادي زندگي آسايش و رفاه .1
 .اسـت  مذهب عليه عصيان ،تصوف وجوهي    همه ازتر    مهم :اختناق برابر در عصيان .2

                                                       
در ) برخالف عرفان (دانم كه    كي از مسائلي مي   نيز ي  چنان كه من اصالت اقتصاد را     «: دهد  شريعتي ادامه مي   �

  .»فرد پستانه و پليد است و براي اجتماع يك اصل حياتي و ارجمند

 ايمـان   .2.  ايمان عوام كه تقليـدي اسـت       .1: بندي كرده است      ايمان را به سه قسم، تقسيم      بسطامي دي بايز .1

 شخـصيت بايزيـد هـانري       ةدربار. يني است ايمان اهل عرفان كه مشهود يق     . 3اهل كالم كه استداللي است و       

واسطه حيات باطني او بود تحـسين و حيـرت         تعليمات بايزيد كه بيان بي    «: كوربن چنين قضاوت كرده است    

عهده نگرفت،   هاي گوناگون را برانگيخت در حالي كه هرگز وظايف مربي اخالقي و خطيب را بر               شخصيت

  .»اي برجاي نگذاشت حتي نوشته
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 كـه  وقتـي  بخـصوص  ،كند  مي طغيان مذهب اندام عليه كه است مذهب روح تصوف
 بـه  كـي  تـصوف  اين پس .كند  مي را آن ريشه دارد اندام و ميرد  مي دارد روح بيند مي

 .وحر بـدون  البتـه  و قيود ،تكاليف است شدهاش    همه مذهب كه وقتي آيد؟  مي وجود
 اسـت  مـذهبي  گفت بايد البته و شود  مي مذهبي ضد نهضت يك تصوف كه اينجاست

 مـنحط  اسالم عليه ،است پوك اسالم عليه عصيان تصوف حقيقت در ،ظاهرپرستي ضد
  :است عصيان اين مظهر مولوي .است منحرف و
  انباشتيم سگان يشـپ را تـوسـپ /مـيـتـرداشـب را زـغــم رآنــق ز اــم

  ...شود  ميپيدا مذاهب همة در صوفت نوع اين
 و داشته بارزي تجلي تيموريان و ايلخانان دوره در عصيان اين :استبداد عليه عصيان .3

  .است داشته حكومت عليه انقالبي نقش كه شود  ميمشاهده هم غزنويان دوره در حتي
  :كرد تقسيم نوع سه به توان  ميايران در را عرفان :تاريخي لحاظ به
 از پـس  دوران ماننـد  ،كننـد   مـي  زنـدگي  انزوا طور هب عرفا كه قهر يا پرهيز نعرفا .1

  ).عباسي خلفاي دوران( حالج شهادت
 سعي عارفان جامعه در حضور با كه شمس و موالنا دوران ،فرهنگي و علني عرفان .2

  .دارند را آن تبليغ و عرفاني فرهنگ بسط در
  .صفويه سلسله تأسيس و صفويه دوران آغاز ،جنگ يا ستيز عرفان .3

  .است بخش آگاهي و تبليغي و فرهنگي عرفان ،شريعتي عرفان ،بندي تقسيم اين با

  بندي جمع

 عرفان منشاء همگان ،تصوف و عرفان محققين و عرفا توسط شده داده تعاريف به توجه با

 در عرفان كه طوري هب ،دارد همخواني دين قدمت با هم عرفان قدمت اند هدانست دين را

 ،مسيحي ،زردشتي اديان در و اسالم از قبل ايران ،شمالي امريكاي پوست سرخ قبايل

 خاصي فرهنگ يا مذهب به منحصر و است شده شناسايي هم ...ودايي ،بودايي ،كليمي

  .است بوده متفاوت ،اديان و مذاهب مانند ،رسوم و آداب و شكل در ولي ،نبوده

 را علي حضرت و گرفته اسالم از را »آزادي- عدالت- نعرفا« گويد  ميشريعتي اينكه
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 تغييراتي عرفان اينكه .شود  ميتأييد الذكر فوق تعاريف با ،داند  ميمثلث اين عملي الگوي

 متفاوت هم با عرفا ،عمل در و شده آن از تاريخ طول در مختلفيهاي  برداشت و كرده

 متفاوت رفتار و اسالم از برداشت در توان  ميرا تفاوت همين .نيست غريبي چيز ،اند هبود

  .كرد مشاهده هم اسالم علماي

 بين اختالف كه است بوده متضاد چنان گاهي وصوفيان عرفا از برداشت و درك

  .كنند  ميتداعي را ...»سكون« و »حركت« ،»انقالب« و »ارتجاع«

 ارفتاره اختالف تا آوريم  ميرا »صوفيان« درباره صوفيان قضاوت از نمونه دو اينجا در

 ،اسالم تاريخ سراسر در كه »صوفي« و صوفي و »عارف« و عارف بين فرقان وها  برداشت و

  .شود روشن ،داشته وجود ،حداقل

  صوفيان از صوفيان نقد

  ».باشد آتش مستوجب كه خرقه بسا اي« :گفت كه بود صوفيان منتقدان از يكي ،حافظ

  :است گفته صوفيان ذم در بقلي روزبهان

  .ديدم دست به كاسه پوشان خرقه را آن اهل بيشتر و نگريسته جهنم در

  :كه است گفته »ميردرد« معاصر عرب همتاي الحجازي البدر

 بـه  قطـب  اطرافيانش و دوستان رااي    ديوانه هر كه ديديم  نمي و بوديم مرده ،كاش اي
 جـاي  بـه  را او ،درواقـع  بلكـه  و ،برنـد   مي پناه او به ايشان علماي !آورند  مي حساب
 و كـرده  فرامـوش  را خداونـد  ايـشان  كـه  زيـرا  .اند  هبرگزيد خدايي به عرش دخداون

  ».شود موجب الهي عذاب از را بشر همة رهايي تواند  ميكس فالن« كه گويند مي
 عرب و ساخته خويش زيارتگاه را وي قبر طرفدارانش ميرد  مي قطب و شيخ اين وقتي

 در آستانة ديگر بعضي و بوسند مي را قبرشها    بعضي؛  شتابند  مي زيارتش به غيرعرب و
  .را قبر روي غبار يا و ،را

 بسيار »شيخ« ،»قطب« ،»پوشان خرقه« از »الحجازي البدر« و »بقلي روزبهان« نقد

 و آوريم حساب به قطب يا و صوفي ،عارف ،تاريخ در را »اي ديوانه« هر نبايد كه گوياست
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 »تبديل قالي تصوف به را حالي فتصو« است كرده سعي كه عربي ابن از شريعتي نقد با

 منظوري ،تصوف و عرفان و صوفي و عارف از شريعتي منظور ،پس .دارد همخواني ،كند

 مانده ارث به ما براي كه است مقوالت اين از مغشوش و ريخته بهماي  مجموعه از خاص

 يرتفس با كه شريعتي اسالم همانند درست .كنيم جدا »بدلي« از را »اصلي« بايد و است

  .باشد  ميمتفاوت اسالم از ديگران

 و انيصوف عليه يتند و طنزآميز نقدهاي ،الهوري اقبال ،اسالمي نوگراي متفكران در

 نقد ،آشناستددراي  فرهيخته و زمان به آگاه متفكري كه اقبال اشعار در .دارد ،مالها

  :شود  ميمطرح ،روحانيون نقد با طراز هم و همراه ،صوفيان

  را ما گفتند خدا پيغام كه سالمي مال و صوفي بر من ز
  را مصطفي و جبرئيل و خدا انداخت حيرت در تأويلشان ولي
�  
  ينگير قرآن حكمت از حيات اسيري مال و صوفي بند به
  بميري آسان او پس از كه نيست اين جز كاري را تو آياتش به
�  

  درباني چه ،سلطاني چه ،درويشي چه ،ماليي چه
  زراقي و سالوسي به جويد  ميكار فروغ
�  

  مودراز و گرگ درنده صوفيان نياز بي قرآن علم از عالمان
  سراب از بجويند ريكو چشمة مĤب افرنگي مسلمانان هم
  همه اين كينند اهل كينند اهل همه اين ندندي سرّ از خبر بي

�  
  الغير رفت خانقاهان از صدا دير و كعبه از بست صيد فرنگي

  !خير عاقبت رب يا فرمود عاد بازگفتم مال پيش حكايت
�  
  اينم نه من آنم نه داني  ميتو نشينم صوفي با نه مال با نه
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  سياست و حكام و عرفا رابطه

 عرفاي از تعدادي .است بوده سرد حداقل ،تيره يمينگو اگر ،حكام و عرفا بين روابط

 رأي و محكا دستور به ،بغدادي مجدالدين ،سهروردي ،القضات عين ،حالج مانند برجسته

 خواجه و بسطام از ،بسطامي بايزيد همچوناي  عده و شدند اعدام حكومتي فقهاي و قضات

  .اند هشد تبعيد )الملك نظام دستور به هجري 459 سال در( هرات از ،انصاري عبداهللا

 .اند هبود عالقه بي ،كند آلوده را آنها خالص نيات كه ارتباطي هرگونه از عرفا معموالً

 به و گذاشته انگشت جامعههاي  زخم بر و دارد انتقادي ديد ،هايش سروده از يخيل در عطار

 است كسي حقيقي فقير« :كه است گفته سراج ابونصر .است كرده اشاره امور بر حاكم فساد

 حتي .»ندارد خويش تصاحب در را او هم چيزي نتيجه در و نيست صاحب را چيزي كه

 غذايي خوردن نتيجه را پسرش ميخوارگي ،مريدانش جمع در نيشابوري حرب احمد

 خانواده به غذا آن از همسايه و بودند آوردهاش  همسايه براي »سلطاني خانه« از كه داند مي

 پسرش نطفه شب آن ودر بودند خورده غذا آن از ماجرا از اطالع بدون آنها و بود داده وي

  .است شده بسته

 در و آمد خرقان به غزنوي حمودم سلطان كه است آمده خرقاني حسن شيخ درباره

 آمد جا بدين غزنين از تو براي سلطان« :كه فرستاد حسن شيخ پيش كسي و زد چادر آنجا

 اهللا اأطيعو و« :كه وانيدخبر آيت اين نيامد اگر و »درآي او خيمه به خانقاه از او براي نيز تو

 محمود« :گفت محمود سلطان رسول جواب در شيخ .»منكم االمر أولي و الرسول اأطيعو و

 االمر وليا به تا دارمها  خجالت الرسول ااطيعو در كه مستغرقم اهللا اأطيعو در چنان يديبگو را

 شيخ ،شد وارد او خانقاه به و رفت حسن شيخ ديدار به خود محمود سلطان .»رسد چه

 نچني بايزيد« :گفت شيخ .»برگو حكايتي بايزيد از مرا« :گفت محمود سلطان .برنخاست

  .»شد ايمن شقاوت رقم از ديد مرا هركه كه است گفته

 ،مناهي از پرهيز اول .دار نگه چيز چهار« :گفت حسن شيخ »ده پندي مرا« :گفت محمود
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  .»خداي خلق بر شفقت چهارم و سخاوت سوم ،جماعت به نماز دوم

 .»بخور« :گفت و نهاد پيش جوين ناني قرص شيخ .نهاد شيخ پيش زراي  بدره محمود

 محمود »گيرد؟  ميحلقت مگر« :گفت شيخ .گرفت  ميگلوش در و خاويد همي ،محمود

 را اين كه ،برگير بگيرد؟ ما گلوي تو زر بدرة اين كه خواهي مي« :گفت شيخ .»آري« :گفت

  .»ايم داده طالق سه

 :گفت حسن شيخ .»دارياي  صومعه خوش ،شيخا« :گفت خداحافظي هنگام به محمود

 اكنون ،برنخاستم تو پادشاهي براي اول« :كه گفت و »!بايدت  مينيز ناي ،داري همه آن«

  .»خيزم برمي تو درويشي براي

 گفته به كه طوري هب استتر  شاخص ،غزنوي دورة در تصوف منفي مبارزة جنبة اين

 امتناع غزنوي دستگاه با همكاري از انديشه صاحبان و استعدادها وها  نبوغ بهترين ،شريعتي

 فرقه يك رئيس حنبلي احمد مورد در داستاني االولياء هتذكر از شريعتي دكتر .ورزند مي

 و الدهر صائم« ،بود قاضي اصفهان در سال يك صالح پسرش چون كه كند  مينقل تسنن

 بود ساخته در بياي  خانه خود سراي در بر و نخفتي ساعت دو از بيش شب در و الليل قائم

 چنين اين .يابد بسته در و باشد مهمي را كسي شب در كه نبايد كه نشستي آنجا شب و

 چون گفت .بودند گرفته صالح منزل از را احمد منزل نان خميرمايه روز يك .»بوداي  قاضي

 اگر كه گذاشتند را نان .»نشايد را ما لقخ نان« ،است كرده اصفهان قضاي سال يك صالح

 پيدا روز چهل تا سائلي .دهند بدو خواست را نان موضوع اين به يقين با و شد پيدا سائلي

  .نخورد دجله ماهي عمر آخر تا احمد .انداختند دجله در را نان .گرفت بو نان و نشد

 را قرآن آيه اين ،دار چوبه گرفتن آغوش در هنگام به )ق . ه 525- 492( القضاه عين

  :كرد قرائت

 كـدام  بـه  كه كردند ستم كه كساني بدانند و - ينقلبون منقلباي    ظلمو الذين سيعلم و
  .بازگردند جايگاه

 اعتراض »امرا« با »مشايخ« ارتباط از عميق تأسفي از سرشار دردي با ،تبريزي شمس
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  :كند مي

  !»امرا« محبت و ،ديدن ،را »مشايخ« اين هست سود  ...ه
 ،را ايـشان  ،كنند گذر ،دريا بر - نگويم ،جوي و حوض بر كه - بندگانند را خدا ،اگر

 هـم  غرق ،بلكه !نيست شدنتر    دامن مسئله ،ها اين كه ،نيستندها    اين ،اما !ودنشتر    دامن
  .شوند مي
 پوشـيده  هـم  آن ،دارنـد  كـه  تقليـدي  و قـابليتي  زيرا !زيان ،ايشان ديدن از ،را امرا و

  !»دين راهزنان« اين سبب به ،شود مي

  :گويد  ميشيوخ اين با رابطه در ،ديگر جاي در و

  !بودند محمد يند راهزنان ،شيوخ ناي
  !موشان ،همه -
  !كنندگان خراب ديني  خانه -

 براياي  وسيله را تصوف ايرانيان از گروهي كه اند هكرد ادعا هم محققين ازاي  عده

 آغاز در تصوف درواقع و .اند هداد تشخيص تزوير و زور و زر خداوندان بيداد از رهايي

 كه استاي  دوره يادگار اسالم از قبل و .است بوده امويان حكومت برابر در معنوي واكنشي

 ،اسالم دوره در .بودند آمده تنگ به ،ساسانيان زمان آزار جان طبقاتي امتيازات از ايرانيان

 اند هبود خلفا عمال به وابسته متشرعان شماتت و تعقيب مورد همواره كه ايراني صوفيان

 برد پيش به و اند هآمد  ميگرد پنهاني طور هب خود مخصوص خانقاه در ،اجتماع از دور

  .اند پرداخته  ميمريدان و خود افكار هدايت و ملي مقاصد

 مقتدر حال حشر در مورخان .شد آويخته دار به عباسي خليفه »المقتدر« توسط حالج

 او »بيت« در .رسيد خالفت به ،داشت سال زدهسي كه ق . ه 295 سال در كه اند هنوشت

 .كردند  ميخدمت ،سوداني و رومي از )اخته و خواجه مرد( »خصي خادم هزار يازده«

 سيصدهزار به را آن الرشيد هارون كه بود ياقوتي جمله از ،بود پر او زمان در جواهر خزاين

 ،1382 سال پول با و تومان ميليون21 معادل 51 سال در الزماني صاحب محاسبه با( دينار

 كوتاهي زمان در ،را نفايس و خزاين اين امتم ،مقتدر .بود خريده )تومان ميليارد 4/2 معادل
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  .برد بين از

 انجام جماعت اين تدبير بر او دولت كارهاي و بودند شده حاكم او بر سرا حرم زنان

 و شد  ميخراب ممالك« :نخجواني هندوشاه قول به و .بود مشغول لذت به او و شد مي

 و شهرت ،درباري چنين در .»يافت  ميتضاعف طمع در درباريان و گشت  ميتهي خزائن

 ،خود فحاش و رذل وزير به مقتدر .انداخت هراس حكومت اركان در حالج محبوبيت

 آنچه« و كنند »محاكمه« را حالج تا كند جمع را فقها و علما كه گفت ،»عباس حامدبن«

 درآمد اجرا به كه محاكمه اين نتيجه .نمايد اجرا او تا ،كنند اعالم »باشد شرع فتواي و حكم

  :بود چنين

 مثلـه  ،آن از بعد !نمرد .بميرد كه باشد تا ،بزدند تازيانه هزار ،را حالج تا بفرمود مقتدر
  .بسوختند را تنش و ،ببريدند سرش ،آخر در و ،كردند

 حكومت خالل در لذا .ساخت مواجه آزار و شكنجه خطر با را عارفان ،حالج شهادت

 شيرازي حفيف ابن .شد احساس »رو هميان عرفان« اصلي خطوط تدوين ضرورت عباسيان

 كالبادي .داد تعليم مردم به را »طريقت« راه كه بود كساني از ،)ق . ه 372 در متوفاي(

 راه كه كرد سعي آن در و كرد تدوين التعريف كتاب نام به اثري ،)ق . ه 380 متوفاي(

 سعي )ق . ه 378 متوفاي( سراج ابونصر و كند پيدا تصوف و رسمي مذهب بيناي  ميانه

  .كند تدوين را صوفيان ...و دعاها ،رفتار كه كرد

 و زمان شرايط با منتها ،است بوده سياست به عرفا رويكرد كه است محسوس كامالً

 اعدام زور و تزوير اصحاب همكاري با هم مواردي در و اند هداد  ميتطبيق را خود مكان

 مشروطيت از قبل كه رسد  ميجايي به خود تكامل در سياست به رويكرد اين .اند هشد مي

 انجمن ،سياسي حزب يك ،هعليشا صفي ،معروف عارف يك دستور به ق . ه 1305 سال در

 عليشاه صفي حضور با كه انجمن اين جلسات ابتدا .شود  ميتشكيل تهران در ،اخوت

 دستور به ق . ه 1317 شعبان پانزدهم در او مرگ از پس و مخفي كلي به ،شده  ميتشكيل

  .است شده  ميتشكيل آشكار انجمن جلسات ،ظهيرالدوله ،عليشاه صفي جانشين
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 ،علي حضرت و رسول حضرت تولدهاي  جشن ظهيرالدوله حيات زمان در ،انجمن اين

 ،خان درويش رهبري به اركستري و كرد  ميبرگزار را فروردين در گل جشن و غدير عيد

 در .داشت مثبت نقش وطهمشر استقرار در انجمن اين .است كرده  مياجرا موزيكال برنامة

 ميرزا محمدحسن .اند هشد كشته درويش سه ،عليشاه صفي خانقاه به حمله با ،رغيص استبداد

 ظهيرالدوله مريدان از شيرازي شوريدة و جنگلي خان كوچك ميرزا ،احمدشاه وليعهد

  .اند هبود

 منظور به روزي ،شود  ميقارجاريه دوران وزير و سياسي رجل يك كه هلظهيرالدو

 خيابان( منزلش از ،علي حضرت به ارادت ابراز و بوده صوفيان مرسوم كه نفسي شكسته

 ،علي مداحي ،كشكول و لباس با و دراويش رسم به ،عليشاه صفي خانقاه تا )فردوسي

 از و منزوي عمر آخر در او هرچند .دهند  ميطال و نقرههاي  سكه او به رهگذران و كند مي

  .پذيرد  نميدرويش و كند  ميگيري كناره انجمن و خانقاه

 هرچند ،دانست سياسي رفتار نوع يك توان  ميرا عرفا اجتماعي رفتار ،ديگر عبارت به

 يا آشكار و علني ررفتا اين ،اند هبود متأخر كه ظهيرالدوله و عليشاه صفي رفتار مثل كه

  .باشد نبوده ،عوام براي مشخص و واضح

  اسالمي ـ ايراني عرفان استاد

 موالنا اشعار ،فارسي عرفاني اثرترين  جذاب حال عين در وترين  معروف و مشهورترين

 ديگرهاي  نوشته در .است شده متبلور شمس ديوان و مثنوي در كه است بلخي الدين جالل

 با غرب انقالبي متفكران ساير و سارتر پل ژان كاشاي  كه بود كرده آرزو شريعتي كه گفتيم

 دارد كم كم و است گذشته شريعتي سخن از سال سي از بيش ،امروز .بودند  ميآشنا ،موالنا

 موالنا اشعار انگليسي ترجمه و ترجمه مثنوي .شود  ميمطرح غرب صنعتي جوامع در موالنا

 هب زبان فارسي و اسالمي جوامع از موالنا .گردد  ميارائه جوامع اين به موزيكال شكل به

هاي  انديشه تأثيرگذاري منتظر بايد آينده در و شود  ميغرب يصنعت جوامع وارد تدريج
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  .باشيم غرب مردمي و مترقي متفكران بر موالنا

 كننده منقلب شناخت بدون ،اسالمي- ايراني عرفان شناخت درواقع و ،موالنا شناخت

 عاشقي ،قلندرمĤب عارفي تبريزي شمس .بود نخواهد مقدور ،تبريزي شمس يعني ،موالنا

 اسالم جهان فكري تحوالت تاريخ دراي  اسطوره و نظير كماي  كننده منقلب و شوريده

  .است

 براي كه اند هشد ادغام و عجين هم با چنان اسالمي ـ ايراني عرفان و موالنا ،شمس

 نقش توان  مينه و كرد حذف آن محوريت از را موالنا توان  مينه عرفان اين شناسايي

 عرفان درك و كشف ،گذشته اينها همة از و .گرفت هناديد محور اين خلق در را شمس

 تصريح به خود شريعتي .است ناممكن ،موالنا و شمسهاي  آموزه درك بدون هم شريعتي

 و شمس ابتدا كه كنيم  ميسعي اينجا در ما و است گفته شمس و موالنا از رااش  تأثيرپذيري

 را بزرگوار دو اينهاي  آموزه سپس و مبياوري اجمال به هم بر را دو آن متقابل تأثير و موالنا

  .كنيم ذكر

 

  هم بر دو آن تأثير و موالنا و شمس

  مقدمه

 فرهنگ در كه است ديدارهايي تأثيرگذارترين از يكي ترديد بدون ،موالنا و مسش مالقات

 اين نظر مورد ديدار اين جزئيات شرح بيان .گيرد  ميقرار مطالعه مورد ما اسالمي و عرفاني

 خلق به كه موالناست كيفي تغييرات ،است وتوجه نظر مورد آنچه ولي ،نيست نويسنده

 هم هنوز ،مثنوي .است انجاميده ،اسالم جهان رفانيع اثر نمشهورترين وترين  معروف

 كه هم موالنا كشف از ،شمس شوق و وجد .آيد  ميحساب به ما عرفاني اثرترين  برجسته

 كسي بر ،كند ناپديد و گم خودرا تاريخ در كند  مييسع ،موالناهاي  توانايي انكشاف از پس

  .آوريم  مي،شود  ميمربوط ما بحث به كه آنجا تا ،را دو اينهاي  ويژگي .نيست پوشيده



31  / ي شريعتي هاي عرفان در انديشه ريشه: فصل اول

  شمس

 ظهور .است بوده انگيز بحث بسيار ،تبريزي شمس ،اسالمي ي ـايران عرفان مرموز چهرة

 يعني ،كند  ميپيدا جهاني شهرت دارد كم كم كه ياسالم - ايراني عرفان برجسته شخصيت

  .است شمس كار مديون ،موالنا

 از كه سپردند ،باف سله ابوبكر ،عارفي به را او نوجواني در و شد متولد تبريز در شمس

 بوده مند گله هميشه خود مورد در استادش درك از شمس ولي .گرفت ياد چيزها خيلي او

  :گويد  ميكه آنجا تا ،است

 آن !بود نديده،كس هيچ و ،ديد  نمي،من در را آن ،]ابوبكر[ شيخم كه بود چيزي من در
  .ديد موالنا را چيز

 مورد هميشه او خصوصيت اين و كشيد  ميرياضت و بود گير گوشه نوجواني از او

 اما .بود شده كوتاه و كم خوابش و ضعيف بسيار او اشتهاي .گرفت  ميقرار پدرش اعتراض

 شمس مقاالت در .كرد  ميبيشتري قوت و سبكي احساس بلكه ،ضعف احساس نه او

  :خوانيم  ميچنين پدرش با را او گفتگوي

  :گفت مي
  »شد؟ چه را تو«

  :شنيد  ميپاسخ
  دريدم؟ جامه را كسي ام؟ ديوانه .نشد هيچ مرا«

  »دريدم؟ تو جامة افتادم؟ تو در
  »نيستي ديوانه« دانم  مياست؟ وضعي چه اين پس :گفت مي
  »داري؟ روشي چه دانم نمي« اما

  :كند ميبندي  جمع چنين را پدرش و خود رابطه ،خود مقاالت در شمس

 .رميد  مي او از دلم ،بيگانه من از پدر ،غريب خود شهر در من .نداشت خبر من از پدر«
 از ،زنـد   مـي  مرا كه پنداشتم ،گفت  مي سخن لطف به .افتاد خواهد من بر كه پنداشتمي

  »كند  ميبيرون خانه
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  :گفت را آخر سخن پدر اعتراض جواب رد روز يك

 تخـم  دو يكـي  ،مـرغ  تخـم  چندين ميان در ،وي زير كه هستي خانگي مرغ مانند تو«
 لـيكن  .رونـد   مي آب سوي به همه ،آيند در به چون جوجگان !باشند نهاده نيز مرغابي
  .آب ركنا بر همه ،ديگر جوجگان و اكيانم مرغ و ،رود  ميآب روي بر ،مرغابي جوجه

  :است معرفت درياي مركبش كه ام مرغابي جوجه آن من ،پدراي  نوناك

  تو؟ از من يا مني؟ از تو اگر«
  !دريا آب اين در درآ

  »خانگي مرغان بر برو ،وگرنه
  »كني؟ چه دشمن با ،كني چنين دوست با« :گفت او به شمس پدر

 شمس« يا »پرنده شمس« را او كه ييجا تا .گردد  مينائل ،انفاس و آفاق سير به شمس

  .دهند  ميلقب ،ولگرد يعني »آفاقي

 و زد  ميحجره در بر گرانقيمت قفلي ،خود ماهيت استتار منظور به هايش مسافرت در

  .دهد نشان متمول تاجري را خود تا انداخت  ميدوش بر قيمتي دستارچه

 .نداشت وجود بيشتر ،خام خشت از بالشي و اي كوزه شكسته ،حصيري كهنه ،حجره در

 ،شلواربافي بند .ندرت هب هم آن .نمود  ميافطار و كرد  ميتليت پاچه آب در خشكي نان

 .بردند  ميكمتر فعلگي به را او بود الغر چون .بود او مشغوليات از عملگي و داري مكتب

  .گرفت  نميكارفرما از مزد خود غيبت با و كرد  ميكار مجاناً و خواست  نميمزد هم گاهي

 ش»خر« بودن تبريزي خاطر به .كردند  ميبيرونش هم - جدمس - خداي  خانه از

 ،آدمي مدفوع اش، حجره در به هنگام شب ،آزارانه مردم ،خواندند مياش  ديوانه ،خواندند مي

 .است گفته سخن ،خويش اوقات بودن خوش و زندگي ييزيبا از ،شمس .پاشيدند فرومي

  .است كرده مرگ آرزوي ،هم بارها هرچند

 باال »فارسي قرآن« حد تا ،را چنگ دلنواي ،»پاك ناطق وحي« حد تا ار موسيقي ،او

 روزه و نماز پنج چون و ،خواند  مي»حال اهل فريضه« را سماع شمس .ستايد  ميو برد مي

 و ،زمين و آسمان هفت« :گويد  ميكه آنجا تا .شمارد  ميواجب ،دل اهل براي ،رمضان



33  / ي شريعتي هاي عرفان در انديشه ريشه: فصل اول

  »آيد رقص در ،صادقي كه ساعت آن ،آيند  ميرقص در همه ،خلقان

 و دهد  مياخطار و هشدار »نيشابور بارگان غالم« مورد در .است متنفر بازان همجنس از

 يك منكران كه خوانيم  ميشمس مقاالت از داستاني در .داند ميها  پليدي جزء را آنها اعمال

 بام زنرو از تا آوردند  ميحمام باالي را )ترك حاكم( اتابك ،)غزالي احمد ظاهراً( شيخ

  :باشد غالم با او فسق شاهد

 :كه زد بانگ شيخ .واگردد كه خواست زود ،ديد .كرد نظر حمام روزن از ،آمد اتابك«

 اوج ،باشد درست غزالي احمد به آن ربط و داستان اين اگر »...برو آنگه ،بنگر تمام تركك

 صوفي هفرقها  ده كتاب ضميمة جدول طبق ،چون .بود خواهد صوفيان رَقف بيچارگي

 ميان در تنها نه دوران اين در شرابخواري در افراط .دارند غزالي احمد به انتساب افتخار

 نيز دين اصحاب و شعرا و قلم اهل ميان در تفآ اين بلكه بود شايع درباريان و پادشاهان

 است آمده شمس مقاالت در خصوص اين در .بود شده بسياري جان بالي و كرده پيدا راه

  :كه

 مـسجد  و مدرسـه  فقهـا  مـا  كه گفتندي دگران آن و ،مكنيد من پيش شرب كه گفتمي
 خوري؟ بازار ميان در باك چه كني  مي كار خود دسترنج به تو .خوريم  نمي باك داريم

 در كـه  داشـتمي  كراهتي ديدمي مستي دور از ،رميدم  مي ،نبود كوچكي مرا خود اال... 
  .افتاد خواهد من

 به ،شمس ويژگي اين به توجه با موالنا .است لفمخا سخت ،حشيش استعمال با

  :گويد  مي،كند  ميشمس مريد را ،ولد سلطان ،پسرش كه هنگامي

 و نامحدود عظيم ،كار دو هر اين كه نكند لواط هرگز و ،نخورد حشيش ،من بهاءالدين
  است ذميم

  :كند  ميبيان چنين حشيش و قمار از را خود تنفر شمس

 طبعـاً  اال ،)مـذهبي  تكليـف  روي از( تكلف به نه ،نباختمي )قمار ،تاس( كعب ،هرگز
  .رفتمي آنجا ،بودي وعظي ،جا هر .نرفتي ،كار هيچ به ،دستم
  .است »ديو خيال« آن .شوند  ميگرم ،)حشيش( سبزك به ما ياران
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 موقعيتي كه سالگي 60 حدود سن در .شناسد  ميمرد استقرار مهم وسايل از را ييزناشو

 از را »كيميا« ،موالنا دخترخوانده ،كند  ميپيدا آرامشي ،موالنا كنار در و شود  ميفراهم

 ،كيميا زودرس مرگ با و است كوتاه زناشويي اين عمر هرچند .كند  ميخواستگاري ،موالنا

  .زيد  ميمجرد گذشته همچون شمس و رسد  ميپايان به

 ،كواكب دعوت رد ،نظيرنداشت ،كيميا علم در« :كه اند هگفت او دانش و علم حد در

  .»بود استاد ،منطق و نجوم ،حكميات ،االهيات ،رياضيات

 ديگران تحليل و تجزيه و شنيدن به بيشتر و گفته  ميسخن كم كه است معروف ،شمس

 گرفتار را آنها اكثر و كرده مالقات را خود زمان علماي و عرفا تمامي .است بوده مشغول

 ارزيابي را خود چنين خودش .است ديده باز همجنس و باره زن ،باره شكم ،دنيا ظاهر

  :كند مي

 بحـث  كـه  نـشايد  را آن ،كنم فهم اللفظ تحت اگر !كردن توانم بحث كه نيستم آن من
  كنند تكفير و بخندند ،كنم بحث ،خود زبان به اگر و .كنم

 راسـت  تمـام  اگـر  .كردنـد  بيـرون  مرا ،كردم آغاز راستي من كه ،گفتن نتوانم راست
  كردندي بيرون مرا ،شهري  همه بار كي به ،گفتمي

 ميان فرق و دريافتم ،ايشان خدمت و ديدم ،عزيز درويشان بسيار .نباشد مقلد داعي اين
 ،ضعيف اين دل ،شده معلوم ،حركات روي از هم و ،قول روي از هم ،كاذب و صادق

  .برنگيرد ،را دانه هر ،مرغ اين و ،نيايد فرود جا هر به
 ،ام خبـري  بـي  همـه  ايـن  با .ام كرده كوزه در ،را عاقالن چندين ،ام  ديوانگي همه اين با

 زمـين  بـر  ،پريدمي  مي گويي:بود بشارتي ،من اندرون در .ام گرفته بغل زير ،را باخبران
  .نيستمي

 منزلي ،آمدند عقب در .گريختم »بده خرقه و ،شويم مريد« :كه كردند پيچ در بسيار مرا
  .رفتم و ،نبود فايده و ريختند آنجا ،آوردند آنچه و

 ،نفـس  بي اگر اكنون .بدتر هرچه و ،مرتد و كافر نه اگر و .مسلمان ،شوي مسلمان اگر
  .گويم  نميجوابت وگرنه بگو ،گويي  ميسخن
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 يـافتم  خـوبي  چيـز  ابوحنيفـه  مذهب در اگر كه شود  نمي دليل اين ولي ام شافعي من
  نكنم قبول و ورزم لجاج

 بـا  ،باشـم  متكبـر  و نخـوت  با سخت اما .صادق ازمندانني با ،باشم متواضع سخت من
  دگران

  شنيدنش از خلق ،و گفتن ز ،عاجزم ،من ،كر تمام ،خلقي ،و ديده خواب گنگ ،من
  .استترين  مكروه من پيش ،چيزهاستترين  مرغوب ،خلق پيش آنچه

  :دهد  مينشان را خطابش مورد و كند  ميتعيين وضوح به شمس را خود مخاطب

 كـه  كـساني  ايـن  .ام نيامـده  ،ايشان براي .نيست كاري هيچ ،عوام با ،عالم ينا در مرا
 مؤاخذه و ،گيرم  مي را شيخ من .نهم  مي ،ايشان رگ بر انگشت ،حق به ،اند عالم رهنماي

  .را كامل شيخ ،را شيخ هر نه ،آنگه ،را مريد نه ،كنم مي

  :دهد  ميشانن را او ديدگاه ،»منافق« و »كافر« و »مسلمان« از او تحليل

  :گويند  مي،كنند  نميدوستي دعوي كه وجه اين از ،دارم  ميدوست را كافران
 اين از .مسلمان كافران زهي ،آري .كافر از ،است بدتر ،منافق آخر .دشمنيم ،كافريم ما

 مردان و ،خود هواي جهت ،خورند  مي .كشندم  مي گرسنگي از ،ام شده ملول ،مسلمانان
  .گرسنه خدا

 بيان خود عصران هم از كه تصويري ،دهند  ميآزار شدت به را او، شمس عصران هم

  :كه است واقعيت اين مبين ،كند مي

 همه و گفتن چيز همه .بودي شنودن اهليت كاشكي !نيست ،گفت اهليت ،را ما هنوز -
  :كه افسوس ،شنودن چيز

  است مهر ،ها دل بر -
  است مهر ،ها زبان بر -
  است مهر ،ها گوش بر و -
 ،»راسـتي « بـه  و ،شـوند   مي دل خوش ،»نفاق« به ،مردمان اين :بگويم سخن يك ،ترا -

  .شوند  ميغمگين
  .شناسد را دوست ،شناسد را دشمن انسان تا بايستي دو ،زندگي پس -
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  :دهد  ميتوضيح چنين مقطع آن در را روحانيت منش و اخالق

 نيـز  را قرآن ظاهر معني كه زيرا .ائمه اين ،گويند  نمي راست هم را قرآن ظاهر معني -
 را ايـشان  ).خودخواهي آتش( هوي نار به نه ،ديدن توان و دانستن توان ،ايمان نور به

  !!بستندي؟ منصب و قضا ،دادندي دينار و درهم هزار چندين كي ،بودي ايمان نور اگر
 كننـد   مي آن جهت كنند  مي تحصيلها    مدرسه اين در كه قوم اين كه تاهللا و باهللا ،واهللا -

 دنيـاوي  لقمة جهت علم تحصيل .بگيريم موضع فالن... بگيريم مدرسه ،شويم معيد كه
 بـه  چه اين از اينكه بهر از نه ،برآيند چه از كه است آن بهر از رسن اين كني؟  مي چه
  .فروروند ديگرهاي  چاه

 اگـر  است قبله ،دنياپرست پيش ،پول زيرا .كنند  مي جلب پول به ،را »قاضي عنايت« -
 بدهد زر دامن كس .بستدندي منصب و قضا دادندي هزار چندين كي ،بودي ايمان نور
  !بخرد؟ ماري مارگير از
  :كه كند  ميعداوت و ،كند  ميتكبر درويشان بر ،يكي آن -
  .نيست را ايشان كه جامگي و جاه و ،ها بزرگي و ،داريمها  علم ما

  .دفترش و علم ،صدهزار آن با ،سرش بر خاك اي
  :گويد  مي-

  .دارم محبان و دارم شاگردان
 بـا  ،يخداني .كند  مي دوستي ،اي پاره يخ بااي    پاره يخ ،مريدانش و ،او سر بر خاك اي

  !كند؟  ميبازي عشق ،يخداني
 ،زنـدگي  نفـس  يـا  ،»زندگي اثر« ايشان از ،دارم  مي چشم و ،دارم  مي گوش كه چندان

  .آيد نمي
  ؟اند هرا طالب هچگون پس !رمند  مي،شنوند  مينفس مخالف

  .كنند اقتدا بدان كه نشايد را مقلد ،كنم  ميآنچه .ندارد كسي ،من كار طاقت -

 را خود مشايخ سلسلة و بازگويد را خود خرقة سند كه خواهند  ميشمس از چون

  :دهد  ميپاسخ طنزآميز لحني با ،كند معرفي

 و بـدرد  روز دو از بعـد  كه خرقه آن نه ،داد خرقه خواب در السالم عليه رسول را ما
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 در كـه  نـه  محبتـي  ،محبت خرقة بلكه .كنند استنجا بدان و افتدها    تون در و شود ژنده
 فـردا  و امـروز  و بادي را عشق .نيست فردا و امروز و دي را آن كه محبتي .گنجد فهم
  كار؟ چه

 بيان زير شرح هب الزماني صاحب نظرات از كمك با توان  ميرا شمس نظراتبندي  جمع

  :دكر

 مساعي تشريك .3 دستجمعي رهبري و خودرهبري .2 خويش خويشتن به بازگشت .1
 سوسياليسم ازاي    آميخته( خواهانه استقالل گرايي مردم .5 ساالري انسان .4 سايرين با
 بنيـاد  و اسـت  آدمـي  درون در اصالت .6 .»باش تنها و باش ميان« ،)انديويدوآليسم و

  .است شده نهاده دروني تضاد بر انسان

  بلخي الدين جالل موالنا

 معني تمام به ديني عالم يك ،كند  ميمالقات شمس با كه .ش . ه 6/9/623 تاريخ تا موالنا

 مريدان و جماعت نماز و محراب و مدرسه داراي ،العظمي اهللا آيت يك ،مجتهد يك ،است

 همچون ،تاس داده تعليم و كرده تربيت چنين را او ولد بهاء پدرش .فراوان شاگردان و

  .موقع آن علميههاي  حوزه علماي ضوابط به مقيد و احترام با و باسواد ماليي خود

 كامالً ،موالنا ،دارد سال 60 از بيش شمس و سال 38 موالنا كه شمس با ديدار از بعد

 جاي به .دهد  ميتغيير را خود روش ،شمس با خلوت از بعد كه طوري هب شود  ميعوض

 و رقصيدن و نشست سماع« به ...درس و وعظ مجلس و مريدان با جماعت نماز اقامه

هاي  ترانه و ني سوز جان نغمة به گوش ،مدرسه قال و قيل جاي به .»كرد بنياد چرخيدن

  .نهاد رباب دلنواز

 شور و هنري خالقيت و تحرك .است كرده ايجاد جهش و انقالب موالنا در ،شمس

  .اند هگفت هم موالنا دوم بلوغ را اين كه .بلوغ تحقق و عرفاني

 .ش . ه 625 ارديبهشت در دوم بار .است بوده موالنا با روز 457 اول مرحله در شمس

 يافتن براي موالنا تقالي و شود  مي»گم« هميشه براي سال يك از بعد و گردد برمي قونيه به
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  .ماند  مينتيجه بي او

 سالگي 38 در او كه :يدگو  ميموالنا هنري خالقيت شكوفايي مورد در فروزانفر استاد

 مجموع و بيت هزار 52 فردوسي شاهنامه .نداشته شاعري مقدمات و كرده آغاز را شاعري

 تقريباً يعني ،دارد غزل 800 موالنا »ي« حرف در .است بيت هزار 70 بر بالغ ،موالنا اشعار

 .ساخته شعر ،مختلف بحر 55 در ،موالنا .حافظ غزليات دوبرابر و سعدي غزليات ازةاند هب

 در .باشند داده اوزان در توسعه ،اندازه اين كه نيستند ما شعراي از يك هيچ ،فارسي زبان در

  .ساخته شعر هم متروك اوزان

 از پيش تا ولي .است نواخته  ميرباب و دانسته  ميموسيقي ،موالنا كه شده تصريح

 طور هب ،شمس با آشنايي از پس .دانسته  نميچرخان رقص ينيآ و سماع ،شمس با آشنايي

 قونيه در ،زنان كوبي پاي و رقص و افشاني گل با همراه ،بانوان سماع ويژه مجلس هفتگي

  .دارد  ميبرپا

 با و ،است شده  ميقضا نمازش ،است شده  ميموسيقي و رباب سرگرم كه مواردي در

 و .1است گفته  ميترك را نماز بلكه ،است كرده  نميرها را موسيقي ،او به تذكار وجود

 و است شده بناها  ترانه و ادبيات و موسيقي از كامل طور به عشق خانه كه است بوده معتقد

 باعث كه ،كند  ميتشبيه انگور انبوه بر كارگران كوفتن پاي به را درويشان چرخشي رقص

 توصيه سينا ابن كه گونه همان ،وسطي قرون در .شود  ميروحاني شراب آمدن وجود به

 به صوفيان و كردند  ميعالج موسيقي با را عصبي و روحي امراض از بسياري؛ كند مي

  .جراحي درد حتي ،اند هكرد  نميدرد احساس ،موسيقي شنيدن هنگام

  :نامد  مي»زندگاني جان آرام« را عسما كه رود  ميپيش آنجا تا والنام

  است جان جان ،را او كه داند كسي است زندگان جان آرام ،سماع

                                                       
معـراج  «و بعضي آن را     . سماع را معادل نماز دانست    ) ق 11قرن  ( در سند    »تاتا« از مشايخ    هللاعيسي جندا  -1

  . ناميدند»اولياء
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 عمالً را خود دوران مشايخ حتي كه رفت پيش آنجا تا سماع مورد در موالنا شكني سنت

  :داشت وامي سماع به را آنها و كرد  ميدعوت سماع به

  :فرمود و رفت )ق . ه 656 يا 654 در مقتول( عزالدين يقاض خانه به كنان سماع ،موالنا

  !بيا ،»خدا بزم« به برخيز
  .بود او حوصلة اليق آنچه ،مودشن و ،بياوردش ،عاشقان مجمع تا ،كشان ،كشان
 فريادهـا  و ،زد  مـي  ،هـا  چرخ و ،درآمد سماع به زده چاك راها    جامه ،عزالدين قاضي

  .كرد مي

  :گويد  مي»كالبادي« مثالً .اند هگفت سخن نماز مورد در هم ديگري عرفاي

 وا از نمـاز  تـرك  بـا  يا و شد متصل او به بتوان نماز با كه است آن از بزرگتر خداوند
  .گرديد جدا

  :است گفته دعا مورد در مبارك بن عبداهللا و

  .ام خواسته دعايي كسي از نه و ام كرده دعايي نه كه است سال پنجاه حدود در

  :دارد مضمون اين به سخني عطار و

  .بيفتد ادب شرط ،گردد درست محبت چون

  :گويد  مياستعاره با جامي و

  بازدار من از - خويش به اشتغال با - را او ،بازدارد تو از مرا كه كس آن هر ،خدايا

 از بود دشوارتر بسي من بر مانم محروم دعا از من اگر« :دارد ديگري نظر عطار ولي

  .»اجابت

 در ،كردهبندي  جمع جامعه شرايط خصوصيات از ،آزموده مردمان و جهانديده شمس

 را امتحان اين ،موالنا پسر .كند  ميامتحان را موالنا ،زمانههاي  آلودگي طبق بر مرحله اولين

  :كند  ميتعريف چنين

 حـرم  ،پـدرم  .كـرد  التمـاس  شاهدي ،مولوي ،والدم از ،امتحان طريق هب ،الدين شمس
 و عفت در و .بود ثاني سارة و زمان جميله ،كمال و جمال در كه را خاتون كرا ،خود

  !آورد ميان در بگرفته دست ،خود عهد مريم ،عصمت
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 .كنـد  محبت من هب كه خواهم  مي پسري نازنين بلكه .است من اهرخو او :فرمود شمس
 اميـد  :گفت و آورد پيش ،بود يوسفان يوسف كه را ولد سلطان ،خود فرزند ،الحال في

  .باشد اليق ،شما گرداني كفش و خدمت هب كه است
 ،دادي دسـت  ]شـراب [ صـهبا  قـدري  گـر  حاليا .منست دلبند فرزند او :فرمود شمس
  .كردم  مياستعمال آب يجا هب ،اوقات
 الدين شمس كه ديدم .نهاد او نظر در و وردابي كرده پر ،جهودان محلة از ييسبو ،موالنا
 ،را موالنا حلم غايت من :گفت و ،نهاد پدر قدم در سر ،داد چاك جامه و ،آورد فرياد

  .كردم  ميامتحان

 امتحان را والنام گونه بدين چرا ،شمس چوناي  جهانديده كه است تأمل قابل بسيار

 رويش مانند را آزمون شيوة اين توان  ميآيا !دهد  ميامتحان اين به تن موالنا و كند؟ مي

  !آزمود؟ را خدا راه عاشقان ،پليدي فرهنگ با دانست؟ زار لجن از نيلوفر

  موالنا مورد در شمس قضاوت

 تا .است دهرسان اعلي حد به خود مقاالت در را موالنا مورد در تمجيد و تعريف شمس

  :گويد كه آنجا

 مـن  .بشنود بيچاره سخن كه باشد آن ،كرم وليكن .درياست ،فضل و علم در ،موالنا -
  .است مشهور فضل و ،فصاحت در دانند همه و ،دانم مي
 و ،فقـه  خواه ،اصول خواه :فنون همة در .نباشد او مثل ،مسكون ربع در ،ساعت اين -

 ،بكوشـم  سـال  صد و ،شوم خرد سر از من ،آنكه مزگي بي و ...منطق در و ،نحو خواه
  !كردن نتوان حاصل ،او هنر و علم يك ده
  .آييم ،موالنا خدمت به كه است عمر ،ساعت اين -
  !اوست ،قطب ،عالم در ،ساعت اين -
 آنچه ،ساختم قبله چون ،اكنون ...سازم قبله را او كه خود جنس از خواستم  مي كسي -

  .ابددري ،كند فهم ،گويم  ميمن
 خرابش .است سوختن در ،ساختن كه ،سوزاندم !باشد دوست يك ،عالم همه در مرا -
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  .است خرابي در ،عمارت كه ،كردم
 دريـغ  .است گرفتار ،ناهموار قوم ميان ،)موالنا( ،نازنيني    بنده آن :كه اند  هفرستاد مرا -

  .برند زيان به را او كه است
 و نيـست  تكلـف  و نفـاق  هـيچ  سخن اين در .قاصرم موالنا شناخت در من كه واهللا -

 معلـوم  چيـزي  او افعـال  و حـال  از روز هـر  مرا .قاصرم او شناخت از من كه ،تأويل
  .است نبوده دي كه شود مي
 را موالنـا  ،ببيند را سلمر نبي كه آرزوست را كسي .دريابيد اين از كه بهتر را موالنا -

  .يافتم باري من كيستم؟ من .يافت را موالنا آنكه خنك ...تكلف بي ببيند
 مـن  بر موالنا وجود تا .گرفتم  مي بوي و پيچيدم  مي و جوشيدم  مي خود بر ،بودم آبي -

  .خرم و تازه و خوش ،رود  مياكنون .شد روان .زد
 ظـاهر  ،دو يكـي  كـه  ،نكـنم  ظاهر اال .دارم  مي دوست ،اندرون در ،را بزرگان بسيار -

  .نشد كم و شد افزون ،كردم ظاهر كه بود موالنا به .نشناختند و ندانستند آن حق ،كردم

  :كند  ميهم انتقاد موالنا از آميز گاليه لحني با شمس

  .نياميزيم قرآن با ،ترا نبشته ما !آميزي  ميديگرانهاي  نبشته با ،را ماهاي  نبشته وقتي

  موالنا شخصيت در انقالب

 و »نظري عرفان« از موالنا ذهن كردن منصرف ،موالنا با شمس اصلي دشواري شايد

  .است بوده ،»عملي عرفان« عمل و تجربه به او كشانيدن

 بينش و انديشه ،شخصيت در واقعي انقالبي ،هم از موالنا و شمس متقابل درك از پس

 سنگين ،دان آداب فقيهي ديگر ،بعد به مرحله اين از .يابد  ميتحقق ،موالنا عرفاني و مذهبي

 آداب و سنن و ظواهر به مقيد ديگر ،موالنا .شود  ميرشكنساختا عارفي او ،نيست موقر و

 رسمي مذهب مدرسين و علماء رفتار با متفاوت كه ديگري منش و روش كامالً او .نيست

 و مثنوي سرايندگي ،زنانه سماع حتي ،شبانه خصوصي محافل ،سماع .كند  ميانتخاب ،است

 .كند  ميخودي  پيشه را؛ اعتجم نماز و تدريس و مدرسه جاي به ،خودي محافل در غزل

 موالنا از ،عناد و انكار سر از ،حساد فقهاي روزي حتي كه ،رود  ميپيش آنجا تا موالنا
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  :كه پرسيدند

  حرام؟ يا است حالل ،شراب
  :فرمود

 وضـو  آب آن از ،نـشود  متغيـر  ،ريزند دريا در را شراب مشكي اگر چه ؟!خورد كه تا
 نجـس  گمـان  بي ،شراباي    قطره را كوچك كحوض اام .باشد جايز خوردن و ساختن

  .است حرام هم جوينت نان ،تو چون ولي دارد دريا حكم شمس .كند

  :كند  ميتوصيف چنين را رابطه اين اجتماعي تأثير و شمس و خود رابطه موالنا

  تو اژدهاي گه و خلقم گاه تكيه گه تو عصاي چون منم و كليم تويي جانا
  بخواني تو چو شوم تصحيح ليكن و باطلم مصحف من

 چه مديون را شمس غزليات و مثنوي غني فرهنگ اين ما امروز كه است اين سؤال

 مثنوي همچون شأني ولي اند هسرود غزل و مثنوي كه علمايي اند هبود كم آيا هستيم؟ كسي

 كه شمس تلنگر و موالنا استعداد از غير آيا ؛شك بدون !؟اند هنكرد پيدا ،موالنا غزليات و

 موالنا خروج داريم؟ سراغ ديگري چيز ،است كرده منفجر را باروت انبار ،چاشني نهمچو

 و محتوا در تغيير و جديد روش و راه و نوگرايي به او رويكرد و رسمي مذهب سلوك از

 عارفي ،رسمي مجتهد عالم يك از كه است شمس مرهون ،موالنا گفتار و رفتار شكل در

  .است ساخته دوست مردم و ماندگار

  

  )لآ ايده انسان( كامل انسان

 دنبال به هميشه عرفا كه بودهاي  اصلي موضوعات از يكي »آل ايده انسان« يا »كامل انسان«

 تاريخ سراسر در ،موضوع اين به 21 قرن در ما ديد و قضاوت از نظر صرف .اند هبود آن

 آلوده« ،»ذكر بيان« ،»جامعه از انزوا« ،»نشيني چله« با رابطه در عرفا رفتار ،عرفان و مذاهب

 يا و است بوده آل ايده انسان يا كامل انسان »ساختن« منظور به »ثروت و قدرت به نشدن

  .كنند نزديك ،آل ايده انسان به را خود ،اند هكرد  ميسعي حداقل
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 قلة كه اند هداشت اشتراك خلقت از برداشت اين روي عرفا همة گويي ،ديگر عبارت به

 عرفا اكثر .باشد  مينامحدود انسان تكامل حد ،بشري جامعه در و .تاس بشر ،جهان تكامل

 تعريف را كامل انسان كه اند هداشت سعي ،غربي محققين حتي و )ايراني عرفاي عمدتاً و(

 خدا مظهر كه داند  ميحد آن تا را بشر ارتقاء )ق . ه 309 -244( حالج مثال عنوان به .كنند

  .ودش خدايي اخالق به متخلق و رددگ

 هايي انسان چنين براي را »التمام الكامل« اصطالح )ق . ه 131-234( بسطامي بايزيد

 را »الكامل االنسان« اصطالح )ق . ه 638- 560( الدين محي ،عربي ابن .كند  ميذكر

 انسان« نام خود گانة21هاي  رساله مجموعه بر )ق . ه 700- 630( نسفي عزالدين .آورد مي

 االنسان عنوان خود كتاب براي )ق . ه 811-767( جيالني عبدالكريم .است نهاده را »كامل

هاي  سال در اسالمي عرفان مشهور محقق ،نيكلسون حتي و .است برگزيده را الكامل

  .است داده توضيح اسالمي عرفان در را »كامل انسان« مقاله سه طي 1919 و 1917 ،1915

 كه مولوي كننده متحول و معلم ،انياير برجسته عارف ،تبريزي شمس مهمتر همه از و

 انسان نظريه معماراني  جمله از ،است كرده مالقات او با و بوده عربي الدين محي معاصر

  .است كامل

 سوم خط كتاب در كه خود ارزنده بسيار تحقيق در الزماني صاحب ناصرالدين دكتر

 با اينجا در ما و كند ي ممعرفي عدب چهارده با را شمس الگوي در كامل انسان؛ است آورده

 در را »آل ايده انسان« يا »كامل انسان«هاي  ويژگي ،الزماني صاحب تعبيرات از گرفتن كمك

 هم »آل ايده انسان« وجوه اين كه توجه اين با .كنيم  ميتعريف زير شرح هب عرفاني ادبيات

 ساير با اسالمي عرفان فرق ،فيتعار اين و باشند  مييكسان اهميت داراي و رزشا

 جامعه خالق كه يآل ايده انسان .است گذشته و معاصر جهان فكري و عرفانيهاي  نحله

 خواهد )آل ايده انسان خالق آل ايده جامعه( ديالكتيكي رابطه يك در برعكس يا و آل ايده

 كردار و گفتار در هشتگانه وجوه اين .باشد داشته را گانه هشت تركيبي وجوه اين بايد بود

 مشخص عينيت و تبلور تبريزي شمس شخص در ولي شده ديده وبيش كم ،تهگذش عرفاي
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  .داشت خواهيم توجه ديگران از بيش اوهاي  كرده وها  گفته به ما كه داشته تري

  :از عبارتند وجوه اين

  بينشمندي و انديشمندي .1

  خودزايي و ابتكار و خالقيت ،خودآگاهي و آگاهي زمان .2

  داري خويشتن و ايثار .3

  بخشي استقالل و رهاسازي .4

  پايداري و استقامت ،گردنكشي -فروتني .5

  )ساالري انسان( ،خواهي آزادي ،داري مردم و ديگرخواهي . 6

  خودمختاري و خودياريو ،پيشداوري از رهايي .7

  ظاهرسازي و فرماليسم با مبارزه و آرمان و عشق . 8

  بينشمندي و انديشمندي .1

  :گويد  ميشمس .»پيشگيرانه انديشي فرجام و جويانه عبرت گرين واپس« :يعني انديشمندي

  :باشد؟ چه انديشه -
 و نه؟ يا ،كار اين از شدند سودمند ...بودند ما از پيش كه آنها كه ،كردن نظر گذشته به
  باشد؟ چه ،گفت يا كار اين عاقبت يعني؛ كردن نظر هم آينده به
  :كه گويند )آگاهي ،غبن ،دريغ زرو( تغابن روز ،را آن كه است پيش در روزي -
  !كرديم؟ چه آه
  !كنيم؟  ميچه آه كه دارد سود ساعت اين تغابن اما !ندارد سودي هيچ آه آن

 گفتار حكمت برابر در شهودي درك« يا »باطن گشاد« يعني شمس انديشه در بينشمندي

  :بشنويم را شمس سخن .»زاهدان كردار حكمت و عالمان

  :نيست بيرون دو اين از طريق«
 نيـز  آن كـه  ،علـم  تحصيل طريق از يا .اولياء و انبياء چنانكه،»باطن گشاد« طريق از يا

  !دوزخ؟ غير باشد چه ،بماند دو هر اين از !است تصفيه و مجاهده
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 آن آنچـه  ،بـستندي  همـه  ،داريـم  چـه  اين كاشكي .بايد  مي »اندرون گشاد« آن ،را ما
  دادندي ما هب حقيقت به ،ماست

  .گير چله تا بود شكن چله خود شمس ،شود  نميحاصل نشيني چله با اطنب گشاد اين

  :كند  ميبيان چنين را »عابد« و »صاحبدل« فرق زيبا داستاني يك طي گلستان در سعدي

 كه كند  مي جهد ،]عالم ،صاحبدل[ وين موج ز ،برد  مي در هب ،خويش گليم ،]عابد[ آن
  .را غريق ،رهاند

  :كنيم  ميتوجه شريعتي دكترهاي  نيايش به حال و

 ،هنر يا علم يا ،عبادت پاك عزلت و رياضت انزواي در كه را بزرگي پارسايان ؛خدايا
 ،خـدا  خوب طبيعت اين در تا !ده توفيقشان زودتر هرچه ،اند  هبست كمر نفس كشتن به
اي   ذره هـر  ،جهان زندة اندام اين در و ،است معنايي -ها    اين جز - را موجودي هر كه
 اين جز - را مخلوقي هر ،خلقت آهنگ هم نظام اين در ،و سلولي -ها    انگل اين جز -

 چـرا  دانـد   مـي  كـه  -اي    حشره براي جايي ،است نقشي - پاك پوكان ،يا ،پوك پاكان
 چـشم  در و ،گـردد  پـاك  عبـث  و بيهودگي از خلقت و نباشد تنگ - كند  مي زندگي

  .نيايد صنع قلم بر خطايي ،حافظ پير ظاهربين
 و تـاريخ  ،طبيعت در ،ناخودآگاه ،كه درختي انسان كه بگوها    ماترياليست به ؛داياخ -

  .نيست رويد  ميجامعه
 مـن  بـه  امـا  ،گـذرد   مـي  زمين از ،تو سوي به راه تنها كه بياموز ام جامعه به ؛خدايا -

  .بده نشان را بر مياناي  بيراهه
 بـه  نيـز  مادي پديدة يك :كه بگو ،است خاك از آدم :كه بفهمانها    مذهبي به ؛خدايا -

 وجـود  خدا اندازه همان دنيا در ،غيبي پديدة يك كه كند  مي معني را خدا اندازه همان
  .آخرت در كه دارد

  .آمد نخواهد كار هيچ به مرگ از پس ،نيايد كار به ،مرگ از پيش اگر ،مذهب و
 درسـت  مرزهاي كيست؟ سني كيست؟ شيعه كيست؟ مسلمان كيست؟ كافر ؛خدايا -

  است؟ كدام ،هركدام
 شـيعة  كـشور  تنهـا  اين در ،مذهبي شناخت و شعور سطح روزي كه كنم  مي آرزو من
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 سـليمان  كـه  چنـان  آن را فاطمه ما مذهب رسمي سخنگوي كه برسد جايي به ،جهان
 - جرداق جورج دكتر كه چنان آن را علي و ،است شناسانده - مسيحي طبيب - كتاني
 تحقيق كاتوليك ماسينيون كه چنان آن را بيت اهل و كند  مي توصيف - مسيحي طبيب
 را قـرآن  حتـي  و است نوشته السحار جوده كه چنان آن را غفاري ابوذر و است كرده

 آن را مـا  پيغمبـر  و اسـت  نموده ترجمه - كليسا رسمي كشيش - بالشر كه چنان آن
ـ  محبان و شيعه ملت و بفهمد ،بيند  مي - يهودي محقق - ردنسن كه چنان  و بيـت  لاه

 ايـن  آثار ترجمة به بتوانند روزي جعفري حقة مذهب مدعيان و واليت رسمي متوليان
 و - تـاريخ  سـرخ  پـرچم  حامل - حسين كهها    اين گاه آن و ؛يابند توفيق رسمي كفار

 نـشان  نـاالني  و عاجز را - انسانيت اعجاز جاودان و زنده مجسمة و آدم تنهاي وارث
 التمـاس  خـوردن  آب ،تـرحم  و زاري بـه  ،دژخيم از - مرگ لحظة در - كه دهند مي
 كـه  - را حريـت  و شهامت النوع رب و انساني شرف مظهر - علي كهها    اين !كند مي

 عنـصر  اسـت  تـاريخ  شـهرة  ،نـاحق  كوبيدن در شمشير همچون ،حق گفتن در زبانش
 ظلـم  رژيم با ،جان ترس از كه كنند  مي معرفي لرزاني شخصيت و ترس جان و سست
 ،جـان  ترس واز خواند  مي پيغمبر رسمي خليفة را غاصب ،جان ترس واز كند مي بيعت

 تـرس  واز شـود   مي نامشروع شوراي عضو ،جان ترس از و كند  مي اقتدا كذاب امام به
 بـه  - اسـت  الهي نصب به ،پيغمبر نبوت مقام همچون كه - را خويش امت مقام ،جان
 بـه  ،كند معين بايد خدا كه مقامي رد را ديگري ،جان ترس از و گذارد  مي شور و رأي

 از ،انـساني  عظمـت  و زادگيآ سرخيل و جوانمردي مظهر ،حتي و ،شناسد  مي رسميت
 انحـراف  كه دهد  مي زني به را دخترش فاسدي و غاصب كافر زادة حرام به ،جان ترس

 كتـك  را او عزيز همسر غالمش كه ،است كرده بنياد او را غصب كه ،دارد هم جنسي
 پهلوي به او رااش    خانه در كه ،است كشيده آتش به را او خانة خودش كه ،است زده

 ضـربة  را ماهه شش محسن كه ،است شكسته را فاطمه پهلوي او كه ،است زده فاطمه
  ...است شده سقط موجب او وحشي

 تـاريخ  ممتاز زن چهار از يكي :پيغمبر شخص تصريح به كه زني - را فاطمه كهها    اين
 بـه  را دسـتش  ،پيغمبـر  شـخص  كه زني ،است عالم زنان همة شوايپي كه ،است بشر

 خـدا  بـزرگ  پيغمبر دختر ،است بزرگ علي همدل و همسر كه زني ،بوسد  مي ،حرمت
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 كـه  دهنـد   مـي  نشان گرياني و ناالن زن - ...را زينب و است پرورده حسين كه ،است
 كـه  زمينـي  قطعه زا شكايت و پهلويش درد از ناله و ،كند  مي نفرين و كشد  مي آه فقط

  !است گرفته او از دولت
 شگفت انقالب و كند  مي هجرت مرگ سوي به حسين وقتي كه زني ،را زينب كه اينان

 ،جهـاد  راه در اسـارت  بـراي  تا !گويد  مي طالق را شويش ،گيرد  مي تصميم را خويش
 از ،پريـشان  بـازي  همچون ،افتد  مي خاك بر خاندانش از شهيدي هر كه او ،باشد آزاد

 مرثيـه  او بر و ناليد  مي درد به و نشست  مي سرش بر كنان شيون و پريد  مي بيرون خيمه
 بـه  - بـود  آورده قربانگـاه  به نيز را آنان كه - خويش فرزند دو كه هنگامي ،گفت مي

 .ماند ساكت بار اين خيمه اما ،شد دوخته زينب خيمة بهها  چشم همة باز ،افتادند خاك
 در و ،اسـارت  زنجيـر  در كه - را زينب !برنخاستاي    ونهگ بر اشكي پاي صداي حتي

 و دژخيمـان  شـهرهاي  سر بر وارش علي فريادهاي ،خاندانش همة قتلگاه از بازگشت
 پـاي  زيـر  در را زمـين  و اسـت  افكـن  طنين تاريخ گوش در هنوز ،جالدانهاي    كاخ

 ،ها اين و !يچه دگر و ،برادر مرگ بر شناسانند  مي گر نوحه زني - لرزاند  مي ستمكاران
 و مـروت اش    چهـره  و جوشد  مي حماسه يادش از كه - را كربال انقالب پرچمدار كه

  !ابلهانههاي  سفره سمبل و اند هكرد زنانههاي  پارتي قهرمان - كند  ميتفسير را مردانگي
 اند  هداد تشخيص را حق كه ملتي تنها ،بيت اهل پيروان تنها ،علي شيعة ،اند  هشيعها    اين

 و اسـت  سـنت  همـساية  كه - را علي خاندانهاي    عظمت و را علي پرشكوه چهرة و
  ؟اند هيافت - حقيقت نخستين و راستين سرچشمة

 در همـه  عمـرش  و قلمش كه ،توانايي نويسندة و دانشگاه استاد ،الشاطي بنت دكتر و
  است؟ سني ،كنم  ميزندگي خانه اين در من :گفت  ميكه ،بيت اهل زنان خدمت

 رنـج  قـرآن  ترجمة و تحقيق در سال چهل و بود مسيحيت رسمي روحاني كه بالشر و
 در تمـام  سال 27 و بود دانش از دريايي كه ماسينيون و ،شد كور آيات روي بر و برد

 بـه  را عمـر  تمـام  و شـد  غـرق  ،ايران در شيعه تاريخ بنيانگذار نخستين ،لمان زندگي
 مĤخـذ  و آثـار  و اسناد همة رد و تاريخ طول در موجود اطالعات همة جمع و تحقيق
 تـأثير  و شخـصيت  و زندگي به راجع ،مغولي حتي و التين و تركي و فارسي و عربي

 ،فاطمه از هرگاه و پرداخت ،ها ملت تاريخ در مرگش از پس فاطمه حضرت شخصيت



 48  ها از شريعتي تا ملي ـ مذهبي/ 

  كافر؟ ،شد  ميمشتعل سراپا ،گفت  ميسخن سلمان واز اسالمي عرفان از

  خودزايي و ابتكار و قيتخال ،گاهيخودآ و آگاهي زمان

 چراغ ،گذشته .باشد داشته آگاهي بايد آينده و حال ،گذشته :زمان عدب سه هر به كامل انسان

  .سازد  ميرا آينده ،حال شرايط ودرك .است آينده راه

 .نيست نشين چله ،آدم اين ،آگاهي مقايسه و خودسنجي ،آگاهي برون و آگاهي درون

 حاصل ،نشيني چله با ،خويشتن اجتماعي و رواني مرزآگاهي و حدودآگاهي تشخيص

  .شد آگاه خود و آگاه زمان و بود بايد جامعه در .شود نمي

  ودزاييخ و ابتكار ،خالقيت ،اصالت

 خانقاه در كه خود زمان شيوخ و علماء جدل و بحث نحوه به اعتراض در شمس

  :گويد  ميچنين ،آنها به خطاب و افتد  مياتفاق »وزير نصرالدين«

 عـصاي  بـه  ،كـي  تا و تازيد؟  مي ،مردان ميدان در ،گشته سوار ،اسب بي زين بر كي تا
 و »حكمـت « و »تفـسير « و »حـديث « از يديگو  مي كه سخنان اين رويد؟ پا به ديگران

 نشـسته  مـردي  مـسند  بـر  ،خود عهد در يكي هر كه است زمان آن مردم سخنان ،غيره
 سـخنان  و اسـرار  و ،دييشما عهد اين مردان چون و .گفتند  مي معاني خود از و ،بودند
  كو؟ ،شما

 بر شمس با آواز هم ،مولوي .كند  مينكوهش را تقليد و تبعيت ،شمس كه گفتيم

  :دارد تأكيد ابتكار و خالقيت

 را »خـدايي « ،شد سپري »نبوت« اگرچه اما .شد ختم )پيامبر( او بر »پيغامبري« و نبوت
  !شد؟ چه

  !قائم »خداصفتان« ،است دائم خدايي
 و ،نمايـد  )هـا  راه( سـبل  ،رسـل  مظاهر ي»هواسط هب« گاهي ،البته نهايت بي عنايت ...

  .آيد كار در ،را بنده ،»واسطه بي« ،گاهي

 انحطاط عصر در ،دارد بازمي خالقيت از را آنها كه را مشايخ و علما اهداف شمس
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  :1گويد  ميو كشد  مينقد به مغول حملة و اسالمي فرهنگ

 فـرق  و،دريافتم ،ايشان خدمت و ،ديدم ،عزيز درويشان بسيار .نباشد مقلد يداع اين -
 ،سخت تا ،شده معلوم - حركات روي از هم و ،قول روي از هم كاذب و صادق ميان

 ،را دانـه  هر ،مرغ اين و ،نيايد فرود جا هر به ،ضعيف اين دل ،نباشد گزيده و پسنديده
  .برنگيرد

 راسـت  .كند اقتدا ،بدان كه نشايد را مقلد ،كنم من هآنچ .ندارد كسي من كار طاقت -
  :كه اند هگفت
  .نشايند ،را اقتدا ،قوم اين

  :كه افتاد اين از ،افتاد عالم در كه فسادي هر -
  .تقليد به شد منكر يا ،تقليد به شد معتقد را يكي ،يكي

 بـر  ،را خـداي  :گفـت  عالم آن هفته آن .آوردند جان هب .كردند عاجز را ما ،كنم چه -
  !ميرد كافر و كافرست ،نداند عرش بر را خداي هركه !دانيد عرش

ـ  يـا  ،گويـد  عـرش  بر را خداي هركه كه رفت تخت بر ،آمد ديگر عالمي هفته اين  هب
 .نيـست  قبـول  ،او عمـل  ،است آسمان بر يا ،است عرش بر كه قصد به بگذراند خاطر
  .مكان از ،خداوند است منزه

  !ايم شده عاجز يم؟يرم چه بر زيييم؟ چه رب گيريم؟ كدام ،ما اكنون
  :كه است مانده اين در مدرس آن ،عمر همه ،اكنون -

  نه؟ يا شد پليد .چهار در چهار حوض آن
 كه نيستندها    اين اما .نشودتر    دامن ،را ايشان ،كنند گذر دريا بر كه بندگانند را خدا اگر

  !دين راهزنان اين .شوند  ميمه غرق بلكه .نيست شدنتر  دامن مسئله تنها را اينها
  .است مقلدتر ،استتر  محقق آنكه -

                                                       
خلفـاي عباسـي در     : انـد   كـرده   ايران حكومت مـي    اًو عمدت  در دوران شمس سه گروه بر جوامع اسالمي        -1

هر سه گـروه     خط سوم  ني در كتاب  الزما دكتر صاحب . داران خوارزمشاهيان  زمام،  يان الموت ينظام فدا ،  بغداد

 در روحيـات عـارف      ،اين انحطاط و فساد و ظلم و غارت مـردم         . را در اوج انحطاط و فساد معرفي مي كند        

  .تيزبين و آگاهي مثل شمس تبريزي، آثار خود را گذاشته و او با توجه به اين انحطاط، سخن گفته است
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  !اي فروفسرده ،پژمرده ،پراكنده عالم در ،اي ذره صدهزار .اي تفرقه عالم در ،تو -
 ،بحـر  لـب  بـر اي    .مرده جدايي در ،بزاده ،وصل در .مرده ،گشايي گره طلب دراي    -

  .همرد ييگدا وز ،گنج سر براي   .شده درخواب ،تشنه

  :است گفته تقليد مورد در مالصدرا

  حزين و زار چنين باشي كي به تا دين ز قانع شده تقليد به اي
  شد زنجير و غل چون او دل بر شد گير دامن ليدتق را هركه
  كم و بيش هر صورت بيني به تا قدم نه بيرون تقليد از ره يك

 مذهبي نگفره سازينو ،ها ارزش كردن واژگون ،موجود وضع نفي ،شمس هدف

 نيهيليسم« يك الزماني صاحب تعبير به يا هاست سنت نقد و مذهبي ميستپروتستان ،جامعه

  :كنيم توجه شمس سخن به .»انقالبي

 ،عرش !درآمده آدمي گرد حجاب و پرده همه اين بايد؟  مي ...چگونه را طريق اين

 ،غالف ،حيواني حرو !او غالف ،او قالب !او غالف ،زمين كره !او غالف ،كرسي !او غالف

 هيچ !است غالف ...است معرفت كه آنجا تا ،حجاب در ،حجاب و ،غالف در ،غالف

  !نيست

 به »كردم ثابت را خدا قاطع دليل به من« :بود گفته كه گرا سنت يك به پاسخ در شمس

 الحمداهللا كه كردند  ميدعا ،را مرد آن و ،بودند آمده مالئكه دوش« :كه است گفته تمسخر

  .»است ثابت خدا !مردك اي« ،»!كرد ثابت را ما خداي

 گفته تمسخر و تأسف لحن با باز ،»است يكي ،خدا« بود گفته كه كسي جواب در يا

  :بود

  چه؟ ترا ،اكنون
 وجـود  هست؟ خود ،او .اي فروفسرده ،پژمرده ،پراكنده ،ها عالم در .اي ذره ،صدهزار

  !چه؟ ترا .هست او قديم

  :كند  ميروشن را خود اعتقادات از ديگري عدب ،»توالي« معني توضيح در شمس

  باشد؟ چه ،»واليت« معني
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  !ها ده و شهرها و ،باشد لشكرها ،را او آنكه
  ،باشد واليت ،را او باشدكه آن »واليت« بلكه

  !خويش كالم بر و نفس بر
 محـل  در جواب و لطف محل در ،لطف و ،قهر محل در ،قهرها و ،خويشتن سكوت و

  .عذاب و باشد بال ،وي بر ،وي صفات ،وگرنه .جواب
 قهـر  ،نمانـدي  شمـشير  ،شـدي  رنگ يك ،عالم همه ،حكمي و ،باشد واليتي مرا ،اگر

  .باشد چنين ،عالم كه نيست اهللا سنت اين ولي .نماندي

  :كند  ميتحليل معترضانه هم باز ،را خود زمان روحانيون عملكرد ،شمس

  ،كنيم  ميمعني را خدا كالم ما :گويد مي و ،گويد  ميخود حال هركسي ،خواجهاي  -
  .اند هگرفت خدايي به ،را خود خيال ،بعضي

  !كني خود ...هاي فلسفه و معرفت ،خودهاي  علم به ...سخن تأويل تو
 ،خيـال  آن بنـابر  و ،سـازي   مي خود حجاب و ،انگيزي  مي خود از :نيست كم ،ها خيال
   !كني  ميتفريح

  »رويم نفالي  جنازه مازن هب تا« :گفت -

 آنكـه  ،را »اصـل « .اسـت  ايـن  اصل ،بيامرزد ،خداش ،كه ستا اين جنازه نماز :گفت
  .كند شروع ،»فرع« از ،نداند

  :داند  ميتأثيرگذار را خارجي عامل و دهد  ميدرون خالقيت به را اصالت شمس

 او و ،گردد او گرداگرد كه است آن ياراي چه ،را ابليس ،باشد پاك خود ،آدمي اگر -
  !رساند؟ زياني را
 ايـن  كـه  ؛كـن  گله خود از ،شود كه مشكل هر .نهد خود بر عيب كه ستا آن مرد -

  .است من از مشكل
  .تست قهر صفت تاتار ،تست در تاتار -
 يـا  .تقليـد  به ،شد معتقد را يكي ،يكي كه افتاد دين از ،افتاد عالم در كه فسادي هر -

  !داشتن؟ مسلمان ،را مقلد ،باشد روا كي ،تقليد به ،شد منكر
 كردار به قادر( »قدري« ترا خداوند .ستا آن غير ،طريق اما !فرورفتند »جبر« به همه -
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 ،مجبـور ( »جبري« چرا را خود تو ،خواند  مي )خويش اعمال مسؤول ،خودمختار ،خود
 همـه  ايـن  ،رسـل  ارسال و وعيد و ،نهي و امر مقتضاي زيرا !خواني؟  مي )مسؤول غير

 اندك اما ،»جبر« در ،هست چند آيتي ،قرآن در .است )مسؤوليت ،ياراخت( قدر مقتضاي
  .است

  :كه كند  ميتحكم موالنا به حتي شمس

  .مخوان را پدرت سخنان ديگر

 خود موالنا چنانكه؛ ساخت شوريده عاشقي ،تمكين با فقيهي از شمس ،دليل همين به و

  :گويد

  1چغانه ايم گرفته عشق در بود مصحفم هميشه دست در
  ترانه و دوبيتي و است شعر تسبيح بود كه دهني ندرا

 شرايط الزمة را خود خالقيت و نوزايي و كند  ميتوجيه چنين را دگرگوني اين موالنا و

  :داند  مياسالمي جامعه بر تأثيرگذاري منظور به و خود محيط

 اسـرار  از و ،نبودنـد  مايل حق طرف به ،نوعي هيچ به مردمان كه كرديم مشاهده چون
 را مـردم  طبـايع  كـه  مـوزون  شعر و ،سماع لطافت طريق به ،ماندند  مي محروم ،االهي
 سـماع  آينـده هـاي     زمان اهل .داديم ايشان خورد در ،را معاني آن ،است افتاده موافق

 ،مـردم ي    كافـه  ،فروگيـرد  را جهـان  همة ،عشق عالم و .باشند باذوقي مردم و دوست
  .شوند ،ما كالم عاشق

 گرفته دربر ،زمانه تحجر و كوركورانه تقليد و فكري ركود از را سشم جانكاه آزاري

 چنين الزماني صاحب قلم از را شمس زباني و قلبي تعبيرات بتوان شايد كه طوري هب بود

  :كردبندي  جمع

 جـز  ،دوگـويي  جـز  ،اعتمادي بي جز ،هراس جز دهند؟  مي اندرز چه ،ما هب واعظان -
  !؟نااستواري و تزلزل جز ،دوانديشي

 چيـست؟  آنان ي؟ميراثيسرا ياوه جز ،بازي جدل جز آموزند؟  مي چه ما هب فيلسوفان -

                                                       
  .يك نوع آلت موسيقي است -1
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  گوي؟ بيهوده ژاژخايي جز كيست؟ فيلسوف تاريك؟ وهم در هايي سخن جز
ـ  جز بيهوده؟ رنجي خاطر هب جز كنند؟  مي اتالف چه به ،را ما عمر فقيهان -  خـاطر  هب

 در چهـار  حوضـي  پليـدي  نـصاب  كشف خاطر هب جز و استنجاء؟هاي    شيوه آموزش
  آن؟ همانند مسائلي يا و ،چهار

 و ييجـو  جـاه  جـز  سـوداگري؟  و بازاريـابي  جـز  چيـست؟  رسـمي  علمي ميراث -
  بشري؟ درجات اساسي مقصود از ساختن غافل و راندن دور جز طلبي؟ شهرت

 قـالبي  فراگيـري  جـز  خويش؟ پيرامون ،بزرگ حجابي فراگستري جز چيست؟ تعلم -
 آزادي فـراراه  ،انديـشه  سقوط براي چاهي فروكندن جز شكوفا؟ ذهني اگردفر ،سترگ

 دعـوي  كه آنان خالق؟ي   انديشه تكاپوي مسير در ،اسارتبار قيدي ايجاد جز جستجو؟
  كنند؟  ميچه ،»تقليد« جز ،را راستي ،كنند  مي»تحقيق«
 بـي  هـاي   پيـشداوري  روي از جز ،تقليد روي از جز چيست؟ مردمان قبول و انكار -

 و آنـي  بدآينـدهاي  و خوشايندها روي از جز ،عاطفيهاي    نوسان روي از جز ،بررسي
  !منطقي؟ غير

 جز متكي؟ و استقالل بي نامحرمي زبونگر؟جز و زبون ييپا سست جز چيست؟ عقل -
  صفا؟ و صدق حريم دراي  بيگانه

 گفـتن  نارسا جز ؟ ناشنودن و ناگفتن جز است؟ شنود و گفت چه اهليت ،را مردمان -
  شنيد؟ ناقص و
  خاموشي؟ مهر جز چيست؟ ،ها زبان بر -
  فراموشي؟ هرم جز چيست؟ ،ها دل بر -
  نانيوشي؟ هرم جز چيست؟ ،ها گوش بر و -
 جز استوارند؟ چه بر ،ها دفاع وها    حمله ،ها نكوهش وها    ستايش ،گريزها وها    گرايش -
  بنيادي؟ بي بدآيند و خوشايند بر جز ،انگاري و وهمي بر جز ،دمي و بادي بر
 كـه  حقيقـت  بـي  خودگرايـاني  جـز  زن؟ الف گريزانـي  مردم جز كيستند؟ درويشان -

  دارند؟  ميسرگرم ،ديو پندار و حشيش به بيشتر را خويشتن
  !طلب شهرت ،بيگانگاني مردم جز كيستند؟ زاهدان -

  ؟دارند  ميابراز چه ،خويش خامي جز ،زنند  مي»الحق انا« دعوي كه آنان حتي
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  »اندرون كافر برونان - مسلمان« جز !كيستند ،دين مدعيان -
  آنند؟ي  بنده همه كه نفس هواي با مخالفت جز چيست؟ مسلماني -
 قربـاني  و ،آرزوهـا  اسير همگان كه حالي در ي؟يآرزو بي در جز چيست؟ در آزادي -

  اند؟ خويشتنهاي  شهوت
  ريب؟ف و فروشي كم و جانبه؟ يك ييسودجو جز چيست؟ كسب -
  پرستي؟ خويشتن از رهايي جز چيست؟ خداپرستي -
 ،مـالي  پـاي  جـز  گيـري؟  زهرچـشم  جز مطلق؟ قدرت اعمال جز چيست؟ سياست -

 خاطر هب عزيزان سرد كالبد روي از ،گذشتن در بشري؟جز راستين عواطفترين    لطيف
  شخصي؟ قدرت مباني تحكيم

 خـود  بـه  و ،ها كردن دريغ ديگران از جز چيست؟ سياسيهاي    نهي و امرها حقيقت -
  ها؟ رواداشتن

 تنها خودپرستاني جز زيردستان؟ رنج از خبر بي خودكامگاني جز كيستند؟ حكمرانان -
  خويشتن؟ بزرگداشت بند در
 از يگانگيب جز دورويي؟ جز ،نفاق جز فرماست؟حكم ،چيز چه ،ها انسان روابط بر -

 رنـج  بـه  نـسبت  عتنـايي ا بـي  و خودخـواهي  جز نظر؟ سوء و آزمندي جز حقيقت؟
 راسـتين  مـردان  سـهم  ،ميان اين در و تهي؟ درونهاي    دعوي جز فريب؟ جز ديگران؟
  توزي؟ كينه و دشمنكامي جز كنند؟  ميچه آنان با و خوردن؟ دل خون جز چيست؟

  هستند گويا خود شريعتيهاي  نيايش

ـ  ،كنـي   مـي  قـضاوت  چگونه بيني؟  مي چگونه خود تو ،بگو من به ،خدايا -  عـشق  اآي
  ها؟ مسمي شناختن يا است؟ تشيع ،ها اسم به ورزيدن

 ،اسـت  شـده  گيـر  كس همه چون ،كه - پرستي مصلحت پليد فاجعة اين از مرا؛  خدايا
 سـالم  آن از هركه ،عموميتش فرط از ،كه است شدهاي    بيماري و رفته ياد از وقاحتش

 ذبـح  را حقيقـت  ،تمـصلح  رعايـت  به« :تا ،بدار مصون - نمايد  مي بيمار باشد مانده
  .»نكنم شرعي
  ،مگذار ؛خدايا

 و تعـصب  حملـة  بـا  ،ديـن  كسبة با مرا ،پيامبر خاندان به عشقم و اسالم به ايمانم :كه
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  .كند آواز هم ،ارتجاع عملة
  .گردد عوام پسند اسير ام آزادي :كه
  ،شود دفن ،ام ديني وجهة پس در ،دينم :كه
  ،سازد تقليدكنندگانم مقلد مرا ،زدگي عوام :كه
  !كنم كتمان ،دانند  ميبد كه آن خاطر به ،دانم  ميحق را آنچه :كه

 آغـاز  نـه  بـا  نيز ،تو دوست تشيع و ،شد آغاز نه با ،تو پيامبر اسالم كه دانم  مي ؛خدايا
  .1شد
  !علي دوستداراي  و ،محمد فرستندةاي  ،مرا
  !گردان كافر آري تشيع به و ،آري اسالم به

 وار علـي  و زيستن وار علي و بودن وار علي كه - را بودن هشيعهاي    مسئوليت ؛خدايا
 كار وار علي و كردن جهاد وار علي و انديشيدن وار علي و پرستيدن وار علي و مردن
 تـوان  در كه جا آن تا - است كردن سكوت وار علي و گفتن سخن وار علي و كردن

  .آر فرايادم همواره ،است علي ناتوان بندة اين
 خداونـد  ،منبـر  بـر  ،سـخن  خداوند :عدب چند در روح يك :وار علي من يك عنوان به

 در ،وفا خداوند ؛صحنه در ،پيكار خداوند ؛زمين در ،كار خداوند ؛محراب در پرستش
ــار ــد كن ــد ؛محم ــسئوليت خداون ــه در ،م ــد ؛جامع ــم خداون ــج در ،قل ــه نه  ؛البالغ

 ؛زمـان  در ،نقـالب ا خداونـد  ؛اسـالم  در ،دانش خداوند ؛زندگي در ،خداوندپارسايي
 در ،خدا بندة ...و ؛خانه در ،پروري انسان و پدري خداوند ؛حكومت در ،عدل خداوند

  !وقت همه در ،جا همه
  :به وفادار ،مسئول شيعي يك عنوان به و

 كـه  - برابري و رهبري و - ،است او زندگي فصل سه كه - ،وعدالت وحدت ،مكتب
  .است او رفتار كه - حقيقت پاي در ،ها مصلحت همة كردن فدا و - است او مذهب
 ،تـرس  از كه كسي سطح تا را او ،گاه آن و ،برند  مي باال خدا تا را علي ،ها اين ؛خدايا
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  !آورند  ميينيپا .كند  ميبيعت خائن با ،زور به و دهد  ميرأي شرع خالف به
  !داريم علي واليت نعمت :كه رجزخوان و جورند واليت گوي تسبيح

 و اموي نتيسلطهاي    سلسله تبليغاتيهاي    دستگاه اسارت از هم هنوزها    نآ ،ها آن اما و
  .اند هنشد آزاد عباسي

  !شناسند  نميرا ابوذر و حسين ،علي هنوز و اند هرسيد سوسياليسم و آزادي ،انقالب به
 نامم حتي و ،را نانم تا بخش قوتم ؛نياورد برايم نان و نام ،ايمان تا كن رحمتي ؛خدايا

 كـار  ديـن  بـراي  و گيرند  مي را دنيا پول كه باشمها    آن از تا ،افكنم ايمانم رخط در را
  .كنند  ميكار دنيا براي و گيرند  ميدين پول كهها  آن نه ،كنند مي

 پيـشتر  ،تـو  پيـام  راه در و تو راه در ،هرچه كه گزارم  مي سپاس را تو ،همواره ؛خدايا
 همگـامم  بايـد  كهها  آن ؛زنند  مي،بنوازند امر بايد كهها    آن ،برم  مي رنج بيشتر و روم مي

 كهها    آن ؛كنند  مي كشي حق ،كنند شناسي حق بايد كهها    آن ؛شوند  مي راهم سد ،باشند
 از پيش ،كنند دفاع دشمن برابر در بايد كهها    آن ؛زنند  مي سيلي ،بفشارند را دستم بايد

 ،كننـد  ستايـشم  ،يگانـه بهـاي     سمپاشـي  برابر در بايد كهها    آن و كنند  مي حمله دشمن
 نوميدم ،كنند  مي تضعيفم ،كنند  مي سرزنشم ،كنند ام تبرئه و كنند اميدوارم ،كنند تقويتم

 و دارماي    يـاري  چـشم  كـه  پايگاهي تنها از - تو راه در - تا ،كنند  مي متهمم ،كنند مي
 تنها رمانتظا چشم ،شود تو اميدم تنها تا ...شوم رانده ،ببندم چشم ،شوم نوميد ،پاداشي

 تو با كه حسابي در ،گيرم پاداش تو از تنها ،طلبم ياري تو از تنها ،ماند باز تو روي به
  :تا ،نباشد ديگر شريكي ،دارم

 كـه  - را اخالص حالوت تا ،گردد معلوم خودم با تكليفم تا ،شود روشن تو با تكليفم
  .بچشم - نيست شيرين كامش در قندي هيچ ،چشيد اندكي اگر دلي هر
  !اخالص !اخالص؛ اياخد

 ،بـودن  مطلق ؛خير و زيبايي براي و ،زيستن ،عشق براي كه دانم  مي ،خدااي    ،دانم  مي و
 موجـود  ايـن  ،را نـسبي  وجـود  اين ،اخالص چگونه ،برد  مي مطلق به را آدمي چگونه
  !كند  ميمطلق ،انتظارها وها  ضعف و استها  احتياج ازاي  مجموعه كه را حقيري

 وهـا     وسوسـه  وهـا     ترس و خطرها و ضررها وها    دعوت وها    جاذبه ارشم بي برابر در
هاي   وغمها    شادي وها    شكست وها    توفيق و اميدها وها    گاه تكيه وها    تقرب وها    توسل
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 و ،لرزاننـد   مـي  خود بر را ما دمادم و اند  هكرد احاطه را ما وجود پيرامون كه حقير همه
  ،اند هريخت ما بودن مردار بر ،ها كرم وها  كركس وها  روباه وها  گرگ از انبوهي همچون

 فروتنانـة  بنـدگي  كـشف  زادة ،است ذكر معجزة كه ،انقالبي عظيم خودخواهي يك با
 مطلق تسليم انتخاب با كه عصياني ،كند  مي عصيان ناگهان .است انسان خدايي خويش

 بـوداوار  تيغ با سپس و - كشد  مي شعله فطرت عمق از و رسد ميفرا مطلق حقيقت به
  ،گاه آن و شود  ميمجرد ،تنهايي و پيوندي بي و نيازي بي
 را آدمخوار جانوران آن همة ،نخواستن و نداشتن تازيانة دو با و ،رود  مي فراتر بودا از
  ،گاه آن و ،تاراند  مي،خويش بودن انسان پيرامون از

 انـسان  .گاررسـت  و مجرد و خودشده ،پارسا و پاك ،طاهر و كرده غسل ،سبكبار ،آزاد
  ،نياز بي و شده

 ،را زشت و دروغينهاي    من همة ،جا آن و رسد  مي تنهايي معراج رفيع قلة بلندترين به
 آن در هميـشه  كـه  ،خـوب  و زيبا و راستين من آن شهيد جنازة بر است گوري كه -

 مـي فرو - فرامـوش  نيز يادخويشتن از و مجهول نيز خويشتن چشم از و است مدفون
  ،ريزد

  .مرگ از پيش مردن با و ،بزرگ جهاد با ،ذكر با
  ،باشد بايد كه آن سوي به ،هست كه آن از هجرت .كند  ميآغاز هجرت به ،درون از

  ...تا

  !خلوص به ،آدمي بودن و رسد  مياخالص به
  ،او روي به ،او براي شدن خالص

  :پيش سال هزار ،فارسي شناس كلمه فهم قرآن مفسر يك است يافته خوب چه و
  1يكتايي :اخالص

  !تويي يك ،آري
  ،زمين در است شدهاي  خداگونه ،بندگي به كه - ،خاشعاي  بنده چنين اين ،گاه آن
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 دوسـت  ،چـه  ؛است شده خدايي ،داشتن دوست در كه - ،خاكي دوستي چنين اين و
 زنـدگي  از - كنـد   مـي  مانند دوست به را دوست ،باشد رسيده اخالص به اگر ،داشتن

  !تر جدي شبختيخو از و استتر  زنده
 ،زيـان  و سـود  ،امنيـت  ،خطـر  ،كـشي  حـق  ،شناسـي  حق ،داشت چشم ،هراس ،نياز

 ...ها غم وها    شادي ،ها وتوفيقها    شكست ،ها آفرين وها    نفرين ،ها دوستي وها    دشمني
 ،انـد   هشـد  حـشراتي  ،اكنـون  - آدمخوار و وحشي ،بودند هايي كركس وها    گرگ كه

  !مرد حقير بازيچة
  ،خويش دراي  جزيره ،مرد و

  ،وجود اقيانوس در
  ،خويش به و تنها

  ،خويش به محدود ،سو چهار از اقليمي
  ،ساحل نياز بي ،موج خطر بي

 در گـسترده  و شـكفته  ،آب آاليش بي اما ،آب از سركشيده و لجن از روييده نيلوفري
  !آفتاب مكندة ،خورشيد بارش زير

 ،بميرد و ،جهاد شراب و عقيده طعام با تنها ،كند زندگي تواند  مي كه است او ،اكنون و
  .كند  ميزندگي كه ،آزادگي و درستي و زيبايي همان به ،شهيدوار

 در - است مسلمان ،نيست بودايي ،است شيعه ،نيست صوفي چون - كه است او و

 سنگين بار كوله با ،خلق سوي به ،خاك سوي به ،گردد ميباز ،ماند  نميتجرد معراج همين

  ،امانت گينسن بار :مسئوليت

 ،آن بـر  كـه  اسيري گردة بر ،اند  هزد تشر ،خشونت به ،او بر كه يتيمي چهره بر بنگرد تا
 به مستمندي مجال ،شرم كه خاموشي گرسنة بر و ،كرده نقش ستمي كبود خط ،تازيانه

  ،دهد  نميوي
 كـه  نـسلي  بـر  ...و طلبـد   مي نجات كه ملتي بر و كرده تميكن را ظلم كهاي    توده بر و

  ،جويد  ميقهرمان كه عصري بر و شود  ميانيقرب
  ...گذرد  ميآسمان زير در هرچه بر و
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 ترديـد  ،مـردن  براي و كردن تحمل براي ،كشيدن رنج براي ،دادن دست از براي ،او و
  !ندارد
  ،مرگ

  ،پوك راهي در ،پاك مرگي :وار حالج نه
  :وار علي كه

 زندگي در كه است كاري نهات ،او براي ،خلق به خدمت در يعني ،خدا خشنودي براي
  !برد  ميسود آن از نيز خود كه
 ،آراسـته  ،كـسانش  همـة  خون موج در ،سرخ روز آن پايان در ،حسين كه است اين و

تـر    قـوي  او بـر  كـه  شـهادت  نسيم - ،پوشيده خويش زيباي جامة و عطرزده و شسته
 از وتر    تاب بي شوق از - كند  مي استشمامتر    صريح كه را خويش خون بوي و وزد مي

 و شـگفتي  بـا  و ،بينـد   مـي  نيـز  نابينـا  خصم كه جا آن تا ،شود ميتر    برافروخته شادي
  :كه پرسد  مي،سرزنش

  !طالب؟ ابي پسر اياي  شده داماد مگر
 اسـت  بسته زندگي عقد ،مرگ با كه - شهادت زيباي همسر ،اند  هآراست را سرخ حجلة

  !شود  ميوارد اكنون -
  ،علي و
 بـار  كـه  كنـد   مـي  احساس ؛كند  مي حس مغزشهاي    پرده در را پوالد زهرآگين لبة تا

 ،افتـاد  دوشش از ،شكست  مي را سنگهاي    كوه و زمين و آسمان كه امانتي آن سنگين
  :كشد  ميفرياد رااي  مژده گويي شوق از .شد آزاد
  !الكعبه رب و فزت

  !شدم رها ،كعبه خداوند به
  :خالص
  ،زيستن در يكتايي
  ،بودن در يكتايي
  ،عشق در يكتايي

  داري خويشتن و ايثار
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 و نگامه به لطف ،هنگام هب پاسخگويي ،هنگام هب خاموشي .نفس بر تسلط و حكومت

  :از است عبارت داري خويشتن الزمة .است كامل انسان مشخصات از ،نگامه به قهر

  )قهر هم ،لطف هم ( روحي غناي .الف
  روحي تعادل .ب
 از نما دوست و دوست ،حقيقت از وهم ،آب از باسر( تيزيابي و تشخيص ييرسا .ج

  ).بازشناسد ،آشنا از بيگانه ،دشمن
  .خود شادكامي بند در تا بودن ديگران رستگاري بند در

  :كه است گفته بسطامي بايزيد

 دسـتش  برند دوزخ به خواهند را هركه و بايستد دوزخ كنارة بر كه است آن من مريد
  .رود دوزخ به او جاي به خود و فرستد بهشت به و گيرد

  :كه است شده نقل او از ديگر جاي در باز و

 ،بيند مرا .زدمي دوزخ طرف بر خود خيمة من تا استيبرخ قيامت زودتر كه خواهم مي
  .باشم خلق راحت سبب من تا ،شدي نيست

  :بشنويم را شمس سخن باز و شخصي مصالح بر ،حال همه در ،ديگران منافع ترجيح

  ...بسيار كارهاي ،آن از بعد ،»مال ايثار« اول ...تاس اين ...طريق

 امتحان اگر :گويد  ميو دارد خويش عصران هم مورد در زيادي ايثار آزمون شمس

  :است سنجيده »ايثار« امتحان براي راها  خيلي شمس .»كيست« ،»او« كه نداند »او« ،نكنم

  .مطلعند آن از همگان هك »شراب« و »پسربچه« ،»شاهد« خواست در :موالنا آزمون .الف

  :گويد  ميكه آنجا تا .الدين حسام چلپي ،آزمون .ب

 اول قدم در اما ،نيستند محتاج چيزي هيچ به مردان اگرچه ...الدين حسام ،آري

 جز هرچه( اهللا ماسوي ترك ،دوم پاية و .نيست دنيا ترك به جز ،را محب محبت ،»امتحان«

  .»ايثار« و بندگي به اال ،نيافت راه ،خود مراد به ...مريد ،نوع هيچ به و .است )خدا

 شمس ديدار قصد چلپي طريق از كه قونيه سلطان نائب ،»ميكائيل الدين امين« آزمون .ج

 - 1351 سال تومان هزار 630 با برابر( درهم هزار سي ديدار اين براي شمس و داشت را
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 پس او .كرد تعيين )1382 لسا ارزش به تومان ميليون 75 و - الزماني صاحب دكتر محاسبه

 ميليون 100 جمعاً( امروز تومان ميليون 25 يعني ديگر درهم هزار 10 شمس با مالقات از

  .كرد خدمت شمس ياران به ).1382 سال تومان

 ،حاجات ارباب به ،ما الدين حسام چلپي ،را دراهم مجموع تا :كه فرمود الدين شمس
  .كند نفقه

 حشيش و بازي همجنس از اوحدالدين .شود  ميمردود كه كرماني اوحدالدين آزمون .د

 ،شمس .است تراشيده آن بر محملي و كند  ميدفاع ،بود كرده پيدا شيوع خانقاهيان در كه

  :كند  ميتعريف چنين را داستان ،براند خود از كامالً را او اينكه براي او نقد ضمن

 خلـوت  بـه  بـاز  .رديك ،ها يمتعظ و ،بردي سماع به ،]كرماني الدين[اوحد شيخ ...مرا
  !آوردي در ،خود

  :گفت روزي
  !باشي؟ ما با اگر باشد چه -

  :گفتم
  !نخورم من و ،مريدان پيش كني )گساري باده( شرب و ،بنشيني آشكارا آنكه شرط به -

  :گفت
  نخوري؟ چرا تو -

  :گفتم
  !بدبخت ،باشم فاسقي ،من و ،بخت نيك ،باشي فاسقي تو تا -

  :گفت
  !نتوانم -

 ترك ،ها سنت شكستن ،جان از گذشتن .است »مال بذل« از بيش شمس نظر از يثارا

  :است ...آبرو و حيثيت كردن فدا ،عادات

 ،محبـوس  ،را صـحت  ،بيمـار  ،را قافيـه  ،شـاعر  كه جويند  مي چنان را مرگ ،جانبازان
  را آدينه كودكان و را خالص

 يكي !بكن كني؟ آهسته .سازند ديبا ،روزگار هب ،پيله از .سازند مدارا به ،شكرينه ،ني از
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  سازند حلوا ،روزگار هب ،غوره كز نما صبر

 انحطاط عامل را آن از پيروي و اند هكرد مطرح جدي طور هب را نفس مسئله ،عرفا

 صورت به را خود صاحب ،بالمĤل ،صفت خوك نفس از اطاعت« :گويد  ميعطار .اند هدانست

  :گويد موالنا .»آورد درخواهد خوك

  آستين اندر شمشير و خنجر يمين در مصحف و تسبيح را نفس

  ».كن حذر نفس بندگي و طاعت از حاصل لذت از« :كه است گفته مصري ذوالنون

 شغلي در ترا آنكه از پيش دار مشغول شغلي در خودرا نفس« :كه است گفته جامي و

 انداختن با كه است اين بهتر را روح سگ« :كه است گفته هندي عارف داراشكوه .»افكند

 ندانم ،دل خسته من اندرون در« :گويد  ميحافظ .»داريم نگه بسته دهان ،دهانش دراي  لقمه

 :گويد  ميابوالخير ابوسعيد .»غوغاست در و فغان در "او" ،و خموشم "من" كه كيست؟

 .است زندگي خور و خواب هب ،حيوان چون گه .است بندگي سر ،مالئكم چون گاهي«

  »!است؟ پراكندگي چه اين ،اهللا سبحان .است درندگي سير ،بهائم چو ،گاهم

 ،و ديد كندن گور ،سال هفتاد همي ،"نفسم سگ" كين« :گويد  ميگوركن زبان از عطار

 :كه است گفته كبري الدين نجم »!نبرد طاعت يك فرمان ،دمم يك ،نمرد ساعت يك

 ،بار هزار ايمانش .ستني آساني به ،سرش برداشتن .نيست پنهاني كه ،من درون ديويست«

 از غير به را نفس« :گفته موالنا هم باز و »نيست مسلماني سر ،را كافر آن .كردم تلقين

  .»كند  نميمغلوب طاعتي هيچ ،گرسنگي

  :دهد  ميجواب نفسهاي  خواهش به شناسانه روان شمس

 »حـسرت « كه حقا .باشد كمتر ،او »حسرت« برگيرد ،لذات كه كس آن كه پنداري مي
  .است كرده خوي بيشتر ،عالم اين به كه زيرا !باشد بيشتر او

 هفتاد ثواب كه« :كند  ميپيشنهاد كه ييجا تا يافت توان  ميجامي سخن در را ايثار اوج

 از زبانش كهاي  تشنه سگ براي آباي  جرعه كه ببخشد كسي به را خويش حج سفر

  .»بياورد آمده بيرون تشنگي
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  :كه اند هگفت طاميبس بايزيد مورد در همچنين و

 :گفـت  ،پرسـيدند  را علـت  .بازگـشت  ،شد بيرون چون ،كرد حجاز سفر قصد بار يك
 :گفـتم  داري؟ چـه  :گفـت  .حـج  به :گفتم روي؟ كجا :گفت .آمد پيشم راه در مردي«

 حج كه گرد در من گرد بار هفت و عيالم صاحب كه ده من هب ،بيا :گفت .درم دويست
  .»بازگشتم و كردم چنان :گفت .است اين تو

 :كه است شده نقل )هجري 160 تا 166 بيزانس ضد جنگ در شهادت( ادهم ابراهيم از

 :گفته كه است شده نقل )مكه در 187 وفات( عباس بن فضيل از و »است عقل حج ،ملأت«

 و است بزرگ عرفاي از كه انصاري عبداهللا خواجه از .»است طويل اندوه عقل زكوه«

  :كه است شده نقل اشدب  ميمعروف او دعاهاي

  .جيب در زر نه و دارد سر در پندار نه ،غيب در نان و دارد چاه در آب درويش -
 قـرين  ،محنـت  و درد با دايم و ،است كمين در ديگري و روي در بال يك را عاشق -

  .است
- نه ايمان بر و بردار درم از مهر ،نه زبان بر و بردار كيسه از هرم.  
  .پيوستي حق به ،ستير خود خودي از چون -

  :ستايد  مي،كنند  ميخطر جامعه در كه را كساني ايثار ،استعاره با شمس

 ،كنـد  بازي مار با آنكه .مار با قومي .كنند  مي بازي گنج با قومي .مار و است گنج ،دنيا
  .داد ديابب دل ،او زخم بر

  بخشي استقالل و رهاسازي

 خوش كه بده انصاف ،كسي مخدوم نه ،بود خادم نه« :شخصي حريم استقالل .الف

  .»دارد جهاني

 او استعداد و شود  ميمتحول موالنا اينكه از پس :الدين جالل موالنا استقالل تأمين .ب

 و كند  ميتأمين را او استقالل ،موالنا از شدن جدا با شمس ،گردد  ميكشف شمس توسط

 ثمرة ،شمس ديوان و مثنوي .ندك عمل ،مستقالً موالنا تا .كشد  ميكنار او راه سر از را خود
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  .پرداخت خواهيم هم باز مطلب اين به .موالناست به شمس دهي استقالل اين

 يكي ،شناسد  ميرا موحد دو ،حالج كه است حدي به بخشي استقالل اهميت

  .»خداوند خشم دار خزانه شيطان و الهي لطف دار خزانه محمد« :شيطان ديگري و )ص(محمد

 »سرمد« .»است كافر و مشرك ،نگيرد ياد شيطان از را توحيد هركس« :گويد  ميغزالي و

 )ق . ه 1072 در شهادت( آورد روي اسالمي تصوف به هند مغولستان در كه يهودي

 مقابل در و برگزين را قبله يك تنها .بياموز شيطان از را بندگي روش ،برو« :گويد مي

 ،شود  ميمعرفي متعالي ارزش كي عرفا نظر در شيطان استقالل .»نيفت خاك بر ديگري

 »گناه« به عارفان نزد در استقالل اين ارزش و اهميت .باشد الهي امر از او سرپيچي هرچند

  !ارزد  ميسرپيچي آن

  :گويند  ميچگونه را بخشي استقالل شريعتيهاي  نيايش

 بـراي  كـه اي    لحظـه  ثمري بي بر ،مرگ لحظة در كه كن عطا زيستني من به ؛خدايا -
 سـوگوار  ،بيهـودگيش  بـر  ،كـه  كن عطا مردني و،نخورم حسرت ،است گذشته زيستن
  .نباشم
  .داري دوست تو كه چنان آن اما ،كنم انتخاب ،خود ،من را آن تا ربگذا

  ،بياموز من به تو را زيستن چگونه ؛خدايا -
  .دانست خواهم خود را مردن چگونه

  پايداري و استقامت و گردنكشي و فروتني

 با .نيست او در گردنكشي و فروتني از ثابتي خصلت ،كند  ميبرخورد ديالكتيكي شمس

 نيازمندان با ،باشم  ميمتواضع سخت ،من« :است واضح خودش سخن .دارد تناسب شرايط

 خادمي چيزي هر« :گويد  ميجامي »دگران با ،باشم متكبر و بانخوت سخت ،اما !صادق

 كسي را خداي« :كه است شده نقل طاميبس بايزيد از .»باشد  ميدين خادم ،ادب و ،دارد

 چون تواضعي ،آفتاب چون شفقتي ،دريا چون سخاوتي :كه است فرمانبردار و دوستدار

  .»باشد داشته زمين
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  :است گفته پايداري و استقامت دربارة شمس

 بـي « در »مـراد « آن ،دانـد  كـه  زيرا .باشد »خوش« ،»ناخوشي« در كه باشد آن مرد -
ي   غـصه  ،مـراد  نآ در و .است مراد اميد ،مرادي بي آن در !است دهدرپيچي ... ،»مرادي
  مرادي بي به رسيدن

 روي ،مطلوب ،مرگ وقت به ،را بعضي و .آمد پيش ،طلب مقارن ،مطلوب را بعضي -
 بـس  كـاري  ،مـردن  طلب در ،دين هوس در .مردند ،مطلب آن در هم بعضي و .نمود

   !است بزرگ

  :كنيم گوش را شريعتيهاي  نيايش

 ،جهـاد  ؛همـراه  بي ،رفتن؛  نوميدي در ،صبر؛  شكست در ،تالش توفيق من به؛  خدايا -
 ،عظمت؛  عوام بي ،مذهب ؛دنيا بي ،دين ؛سكوت در ،فداكاري ؛پاداش بي ،كار ؛سالح بي
 ،مناعـت  ؛خـامي  بـي  ،گستاخي ؛نمود بي ،خوبي ؛ريا بي ،ايمان ؛نان بي ،خدمت ؛نام بي
 دوسـت  كه آن بي ،داشتن دوست ؛جمعيت انبوه در ،تنهايي ؛هوس بي ،عشق ؛غرور بي

  .كن روزي ؛بداند
 و نداشـتن  بـا  ،مـرا  ،كـشاند   مـي  تبـاهي  بـه  را ماند ،انسان هرآنچه برابر در ؛خدايا -

  .كن تن ينيرو ،نخواستن
 برخـورم  موجـوداتي  به كه مكن گرفتارماي    لحظه ابتذال به ،عمرم تمامي در ؛خدايا -

 ،خوشـبختي  بـر  ،رنـج  و عـصيان  ،عظمـت  ترجيح در رااي   لحظه ،عمر تمامي در كه
  .اند هكرد ترديد اندكي ،لذت و آرامش

  )ساالري انسان( خواهي آزادي و داري مردم و ديگرخواهي

 اعضاء آدم بني« او ديد در .است ديگرپرور و خودساز ،است عالم غمخوار كامل انسان

  :گويد  ميشمس »يكديگرند

 چرا صادقي؟ ،كوشي  مي روز و شب و ،كني  مي مجاهده ،يرو  مي كه راه ينا در اگر -
  !اندازي؟ مي در ،خرگوشي خواب به را او و تابي؟  نميراه ،را ديگري

 .اسـت  آفريـده  خدا ،را عورتگان آن .ببينيم را بيچارگان ،خرابات به برويماي    لحظه -
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  .بنگريم هم ار ايشان .برويم هم كليسا در .بنگريم ايشان در ،اند نيك يا ،بداند اگر
 ائمه ،ديگران .ديگرانيي  ائمه تو .ايم ائمه خود ما كار؟ چه ائمه با مرا باشد؟ كه ائمه -

  .تواند
  .نباشد مغزش ،»ام چنان من و چنين من« :كه كرد آغاز )منم ،منم( انانيت هركه -
 بـودي  آدميان ميان ،بودي آدمي اگر .نبود آدمي ،بود كوهي ،او .كوه در ،بود زاهدي -

 بـا  ،را آدمـي  كرد؟  مي چه ،كوه در .خدااند معرفت قابل و دارند وهم و دارند فهم كه
  كار؟ چه سنگ

  :كه است شده نقل خرقاني حسن شيخ از

 همچنـين  و .منست آن از آن شود انگشت در خاري را كسي شام به تا تركستان از اگر
 ،دلست در اندوهي اگر و ،مراست آن زيان آيد سنگ در قدمي را كسي شام تا ترك از
  .است من آن از دل آن

  :بشنويد خرقاني از باز و

 بـود  آن بنـد  در بوالحسن .كند زهد زيادتي طلب زاهد و كند علم زيادتي طلب ،عالم
  .رساند برادري دل به سروري كه

  :او از هم باز و

 صـلح  هرگز كه كردم جنگي نفس با و نكردم جنگ هرگز كه كردم صلح خدا خلق با
  .نكردم

  .دارد روزه و كند نماز كه هايي سال ازتر  گرامي بود شاد خدا بندة كه ساعت كي

 برابر 32 يكباره نان قيمت ،)ق . ه 617- 596( خوارزمشاه محمد عالءالدين دورة در

 اين در شمس !خواند خسيس و كرد تحقير را مردم خوارزمشاه ،كردند اعتراض مردم .1شد

  :ردك مسخره را او و گفت چنين واقعه

 سـيري  شكم يك :گفتندي كه بودي گران آنگاه ،او پيش .بود ارزان ،دانگ دو ،او پيش
 ديگـر  ،كـنم  سـير  شـكم  بـار  يك :بگفتي ،بترسيدي آنگاه !دهند  مي تو لكمي    همه به

                                                       
  ». جو بود16دانگ  ، آمد هر“دانگ دو” بود، به “جوي”يك من نان، به« -1



67  / ي شريعتي هاي عرفان در انديشه ريشه: فصل اول

  .آيد دست به ،اين تا بايست؟ عمري آرم؟ كجا از ،لكم چندين

  :كند  ميبيان چنين رفانع تأثير تتح ،را خود روحيات تفسير ،عربي الدين محي

 ،خويش مذهب همان ،را وي كيش اگر ،تافتم برمي روي ،خود دوست از من گذشته در
  :است شده ،نقش هر پذيراي ،من قلب ،امروز ليكن .يافتم نمي

  .قرآن مصحف ،تورات الواح ،كعبه ،بتكده ،راهبان صومعه ،آهوان چراگاه

 يا( چهل جز اولياء مراتب سلسله در دتوانن ميها  زن كه نداشت ترديدي عربي ابن و

 هركس« :بود نوشته خود خانقاه باالي بر خرقاني حسن شيخ .باشند ابدال از نفر )هفت

 به بوالحسن نزد ،ارزد جان به خدا نزد هركس :كه نپرسيد ايمانش از و دهيد نانش شد وارد

  .»ارزد نان

  :كه اند هكرد نقل خرقاني حسن شيخ مورد در باز و

 مرافقت ايشان به صوفيان شبيه ترسايي .كردند زيارت قصد صوفيان از جمعي يوقت -
 ابوسـعيد  شيخ درخانقاه به ،رسيدند ميهنه به چون .داشت  مي پوشيده خود حال و كرد

 ايـن  »باألعـداء؟  مالي« :كه داد آواز .آورد جاي هب فراست به بوسعيد .شدند ،ابوالخير
 شـيخ  رسـيدند  خرقـان  به چون .نرفتند خانقاه در و بازگشتند ،كرد اثر ايشان در سخن

 لطـف  زيـادت  ترسـا  آن حق در و كرد خدمت خويش دست به را ايشان و برخاست
 ،شـد  تنگ دل ترسا ،شدند شاد مسافران .»شد بايد حمام به را شما« :گفت روزي .كرد

 به« :كه گفت ترسا گوش در آهسته شيخ »؟1نهم كجا زنار اين« :كه كرد انديشه خود با
 ،نهفتـه  داد وي بـه  زنـار  شيخ ،بازآمدند حمام از چو .»باشند امين خادمان كه ،ده من

 الـه  ال ان اشهد« :گفت  مي و آمد خروش در ترسا .بدريد زنار ،بندد ميان بر تا خواست
  .شدند مسلمان كس بسيار وي قبيله از و »رسوله و عبده محمداً ان اشهد و اهللا اال

  :است كرده دل ته از دعايي ،غرباء حق رد خرقاني حسن شيخ باز و

  .ندارد غريب مرگ طاقت ابوالحسن كه ،مده مرگ من خانقاه در را غرباء ،خدايا

  :رساند  مياوج به عبارت اين در را ساالري انسان ،شمس

                                                       
  . زنار صليب مسيحيان و عالمت مسيحي بودن افراد بوده است.1
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 و .است كرده نقشين ديواري يا سنگي سوي رو كه ييگو  مي بد را »پرست سنگ« آخر
 ،عـالم ي    حلقـه  اهل چو .است عالم ميان در »كعبه« آخر .كني  مي ديواري به رو هم تو

 :باشـد  »دل« سوي به سجده ،برداري ميدان از ،را كعبه اين چون ،كنند او به رو جمله
  !»آن دل« بر اين سجدة ،»اين دل« بر ،آن سجدة

  :دهد  ميقرار محور را انسان ،شمس باز

 خـرج  چه ،عالم تفحص در ،كن خرج خود تفحص در ،هست ترا كه عمر قدر اين -
  1تويي ،هست عميقي اگر .ييتو عميق ،احمقاي  !است عميق خدا شناخت كني مي
 ،گـويم   نمـي  اسـت  بـزرگ  مدرسش !گوشتي ديوار چهار اين :است اين ،ما مدرسه -

  .است »دل« معبدش كيست؟
  .شد تسليم من به ،شد مسلمان من دست هب من شيطان -
  .است من از ،مشكل اين :كه كن گله خود از ،شود كه مشكلي هر -

  :باشد  ميشمس نظراتبندي  جمع شمس ساالري انسان از الزماني صاحب تعبيرات

  .برادر و برابر و ،واال انسان يك حد در پيامبر مقام تعيين .1

  .همزيستي ضرورت عين در ،فردي استقالل حق بر تكيه .2

  .خدا مردان عددي انحصار شكست .3

  .است خويش درون در مقدس معبد يك داراي هركس .»دل كعبه« از رمزواره تفسير .4

  .مسلمان غيرهاي  اقليت از ستايش .5

 و شكني چله لزوم ذكر .مردم از ييپرهيزجو نقد .زاهدپيشگي و رهبانيت از انتقاد .6

  .گرايي جمع

  .است خداوند مظهر خود نفر هر .خداوند جاي هب ،خود شناسايي ضرورت بر تكيه .7

 و وليتؤمس بر تكيه ،وي مطلق پليدي تصور از كاستن .شيطان از حيثيت اعادة . 8

  .خود سرنوشت در ،بشر بيشتر خالقيت و آزادي

                                                       
  .»من عرفه نفسه، فقد عرفه ربه«: ير اشاره به فرمايش حضرت ام .1
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 از شده نقل داستان از ديگران حقوق به تجاوز و مردم مال به واقعي عرفاي حساسيت

  :است مشهود بسطامي بايزيد

 ،»فـالن « :گفتنـد  »اسـت؟  ردهآو كه« :گفت ،ديد امرود طبقي آمد خانه به وقتي بويزيد
 نـزد  هب امرود و دهي آب درختان و گيري مردمان آب يديبگو و بريد و برداريد« :گفت

  »فرستي؟ ما

 عنوان تحت خود اتوبيوگرافي در ،هند ملت ناجي و بيستم قرن بزرگ مصلح ،گاندي

  :ويسدن  مياست يافته انتشار 1921 سال در كه »حقيقت با خود متعدد تجربيات داستان«

 راسـتي  و اسـت  چيز همه پايه اخالق اينكه به اعتقاد .دواند ريشه من در چيز يك اما
  شد من هدف يگانه راستي و است اخالق علم جوهر ذات

 عظيمي تأثير گاندي بر ،هندوها مقدس كتب از يكي بهاگوادگيتا كتاب دوم فصل

 است عبارت هنگآ آن .انداخت طنين گاندي گوش در هميشه براي آن آهنگ و گذاشت

  :از

  شود خاطر تعلق موجب ماديات ربارةد انديشه«
  زايد آرزو خاطر تعلق از و
  آيد پديد خشم آرزو از و
  گردد تشويش مايه خشم و
  آرد نسيان تشويق و
  گرداند تباه را خرد نسيان و
  شود هالك موجب خود تباهي و

  )اآهيمس( شونتخ وعدم )آپاريگرادها( تملك عدم
  .»آورد  ميوجود به انسان فكر و قلب در بزرگي تحوالت

 با همراه عملي زندگي« ،است بوده انگليسي دانشمند »راسكين« تأثير تحت كه گاندي

  :كردبندي  تقسيم زير صورت به را راسكين تعليمات و كرد تقويت خود در را »تملك عدم

  .است عموم سعادت در فرد سعادت .1
 حـق  عمـوم  زيـرا  ،است سلماني يك كار رزشا با همطراز عدليه وكيل كار ارزش .2
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  .كنند معاش امرار خود كار از دارند
 كـه  دارد را آن ارزش ،صنعتي كارگر و حقيقي زارع زندگي يعني ؛كارگري حيات .3

  .كند انتخاب شخص

  :گويد  ميانسان حرمت در ،ما زمان فرهيخته فقيه منتظري اهللا آيت

 ،انـساني  حقوق شود  مي گفته اينكه .دارند كرامت هستند آدم بني اينكه اعتبار به آدم بني
 نـزد  انـسان  ذاتـاً  چـون  ،باشد كافر اينكه ولو دارد شرافت انسان ماهو به انسان يعني

 در اينكـه  .كنـد   مـي  نفـي  كلـي  طور هب را انسان سب روايت در .دارد احترام خداوند
  .است غلط كنيم ميبندي  دسته و غيرخودي و خودي ،سياست

  :آوريم  ميمورد اين در را شريعتيهاي  نيايش ،آخر در و

  .كن ارزاني مخالف عقيدة تحمل قدرت من به ؛خدايا -
 ،رابطه در اختالف و فكر در اختالف با ،را انسانيت در اختالف ،من روح در ؛خدايا -
  .شناسمباز را هم از جدا اقنوم سه اين نتوانم كه چنان آن ،مياميز هم با
 مـن  :كه مبر من ياد از هرگز ،اي كرده الهام روسو به كه را دسيمق كالم اين ؛خدايا -

  !كنم فدا تو عقايد و تو آزادي براي را جانم حاضرم اما ،هستم تو عقايد و تو دشمن
  ،خداونداي  -
  1اي بخشيده كرامت آدم بني به كه تو
  2اي نهاده آدم بني دوش بر را خويش خاص امانت كه تو
  3اي كرده مبعوث عدالت تحقق و كتاب تعليم رايب را پيامبرانت همة كه تو
 كـه  هـايي  انـسان  آن از و خـود  پيامبران آن از و خواني  مي خود آن از را عزت كه تو

  4دارند ايمان

                                                       
  70سورة اسراء، آية  -1

  . 72سورة احزاب، آية  -2

  .25سورة حديد، آية  -3

  .8سورة منافقون، آيه  -4
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  ،انسانيم ما
  داريم ايمان ،تو پيامبران پيام و تو به

  .خواهيم  ميتو از را عزت و عدالت و آگاهي و آزادي
  .ذلتيم و جهل و اسارت قرباني ،وقت همه ازتر  ناكددر و ،محتاجيم سخت كه ،ببخش

  ،مستضعفان خداونداي  -
 و ضعف محكومهاي  توده و ،نهي منت زمين شدگان بيچاره بر تااي  كرده اراده« :كه تو

 و زمـان  غـارت  و سـتم  قربانيـان  و تـاريخ  دربندكـشيدگان  كه - را حيات از محروم
  .»1برداري جهانشان وراثت به و ،بركشي انسانشان رهبري به - زمينند دوزخ مبغوضان

  ،كشند  ميانتظار را تو وعدة زمين مستضعفان و ،است رسيده در هنگام اينك
  ،غيرت مظهر اي

  .تواند پرستندگان تنها زمان اين در ،زمين مستضعفان

  ،خداونداي  -

 را مآد بني كه بيني  نمي اينك ،»2افكندي سجده به آدم پاي در را فرشتگانت همة« كه تو
  .اند هافكند سجود خاك به ديوان پاي در

 آزادي بنـدگي  بـه  - ايـم  تراشـيده  خود كه - قرن اينهاي    بت عبوديت بند از را آنان
  !ببخش آزادي ،خويش عبادت بخش

  ،خداونداي  -
 مرداني نيز و ،كشند  مي ناحق هب را تو پيامبران و ،ورزند  مي كفر تو آيات به كهها    آن -
 جهـان  بر هنوز ،3كنند  مي نابود خوانند  مي برابري و عدالت به و رخاستهب مردم از كه را

  !فروفرست آنان بر بودي داده مژده كه را عذابي .اند مسلط
 و زنـدگي  بـه  تـا  ،شـفابخش  زدگي معنويت و تصوف بيماري از را ام جامعه ،خدايا -

                                                       
  .5ة آي قصص، ةسور -1

  .34سورة بقره، آية  -2

  .21ية آسورة آل عمران،  -3
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 بـه  تـا  ،بخـش  نجات زدگي واقعيت بيماري و زندگي ابتذال از مرا و ،بازگردد واقعيت
  .برسم معنوي كمال و عرفاني آزادي

 وحـشي  جهالـت  به و !ساز محروم نيايد مردم كار به كه فضايلي همة از مرا ،خدايا -
 ،مـاوراء هـاي     معـراج  اوج و ،بلندهاي    احساس جذبة در ،كه مكن مبتال لطيفي معارف

  !ديد نتوانم ،پشتي بر را تازيانه كبود خط و ،چشمي عمق در را گرسنگي برق

  خودمختاري و خودياري ،پيشداوري از رهايي

 تحميلي و مصنوعيهاي  انگ و رنگ .نيست انديشي قالب و پيشداوري اسير ،آل ايده انسان

 .پوياست ،نيست ايستا .است متغير ،نيست ثابت .است شدن حال در انسان .ندارد قبول را

 در حقيقت اشتياق و نور و دل گشادگي ،اندرون سوز ،سينه نياز ،كامل انسان شمس براي

  :كنيم توجه شمس سخن به .است مهم ،چهره

 پـرزر  قلعة من پيش ،نبينم ،»نيازي« ،او سينة در و ،نبينم ،»نوري« ،پيشاني آن در اگر -
  .همان ،»سرگين تل« و ،باشد همان

 كـافر  و شود  مي مسلمان پيوسته شخص بلكه .شدن نتوان ،مسلمان ،بار يك ،ما پيش -
 وقـت  آن تا ،آيد  مي بيرون ،چيزي ».هوي« از بار هر و .شود  مي مسلمان باز و ،شود مي
  .شود »كامل« كه
 در رفـتم   مي .گفتم عذرها .كردند دعوت مرا »كافراندرون برونان مسلمان« ،جماعتي -

  .»اندرون مسلمان كافربرون« ،من دوستان ،بودندي كافران ،كليسا
 ،او نگرد هب دست ،يابي را ديگر كس گرا !رو خوش ،آوردي دست هب را خود چون -

  .درآر خويش گردن هب دست ،نيابي را ديگر كس،اگر و .درآر
 بينـي؟   نمـي  چـرا  محمد در ،بيني خود در آنچه :گفتم !ماست پردار محمد :گفت  مي -

  .است خود پردار هركس

 اآنه موقف در ،نيست آنان اسير و تابع ليكن ،شناسد  ميرا بزرگان قدر كامل انسان

 خودمختاري و ياري خود در اسالم دنياي برجسته عارف اين ،شمس .كند  نميتوقف

  :گويد  مي،انسان
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 و آسـيه  و حـوا  و آدم و نـوح  و ابراهيم و عيسي و موسي از ،بيني خود در را همه -
  ...نمرود و فرعون و الياس و خضر

  !ها؟ آسمان وها  زمين جاي چه !بيكراني عالم تو
 محل هم ؛باشي دو هر تا ،كن جهد .اند وحي محل ،بعضي و ندا وحي كاتب بعضي -

  !باشي خود ،وحي كاتب هم ،باشي وحي

  :كنيم  ميمرور را شريعتيهاي  نيايش

  .بدار مصون ام عقده دست از مرا عقيدة ؛خدايا -
  .نسازد محروم اشراق و احساس ،تعصب فضيلت از مرا ،علمي و عقلي رشد ،خدايا -
 يـا  كسي كامل و درست شناختي از پيش تا ،دار هوشيار و آگاه ،ههموار مرا ،خدايا -

  .نكنم قضاوت - منفي يا مثبت -فكري
 بـراي  ،دشـمن  قتالـة  ابزار ،رايگان ،مرا ،حسد و خودخواهي با آميخته جهل ،خدايا -

  .نساز ،دوست به حمله
  .نكن ،باشم خواهند  مي:كه مني قرباني ،باشم خواهم  مي:كه را مني ،شهرت ،خدايا -
  .مگردان ظلمه آماتور عملة ،غرض و كينه ،حسد خاطر به مرا ،خدايا -
 ديگـران  خودخواهي تا ،بركش چندان يا ،بكش من در چندان را خودخواهي ،خدايا -
  .نباشم رنج در آن از و نكنم احساس را

  ظاهرسازي با مبارزه و آرمان و عشق

  :گويد  ميشمس

 و ،بندد  مي اعتقاد ،ابليس در كه كسي .ببرد ،ها ترس همه و ،كند دلير ،عشق و اعتقاد -
 بـه  ،نگـرد   مـي  »اعتقاد بي« ،»پيامبر« در آنكه و .رسد  مي مراد هب ،نگرد  مي بدو اعتقاد به

  .»ابوجهل« همچون .شود  ميگمراه ،خواري و عكس
 از ،كـرد  »سـرد « ،ترا كه اعتقاد هر و .دار نگه را آن ،كرد »گرم« ،ترا كه »اعتقاد« هر -

  .باش دور ،آن
  .كند سرد را ديگران ،نبود »دردمند« كه گر نوحه و ،نبود »عاشق« كه مطرب -
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 به را او تا بخشيد )خضرويه احمد( شوهرش به را كابينش كه بود عارفي زن ،»علي ام«

 اعتراض با احمد .داشت گشاده خويش صورت بايزيد پيش در علي ام .آورد بايزيد ديدار

 جنسيهاي  حساسيت كه داد جوابي زن »گشايي؟  ميخويش ورتص بايزيد پيش« :گفت

 حظوظ نگرم  ميوي در چون آنكه از« :داد جواب .كشيد چالش به را رسمي مذهب متوليان

 به احمد .»گردم بازمي نفس حظوظ به بنگرم تو در چون باز و برم  ميياد از را نفساني

 خويش زن از را جوانمردي« :گفت شيخ .خواست نصيحتي بايزيد از خداحافظي هنگام

  .»بياموز

 ،بپوشد خرقه خواست  ميكه كسي پاسخ در كه است شده نقل خرقاني حسن شيخ از

 شيخ از باز و .»نگردي مرد ،پوشيدن مرقع بدين ،اي نه مرد راه اين در اگر نيز تو« :گفت

  :گفت كه است نقل خرقاني حسن

  است راه خدا هب است بنده كه چندان ،كرد نتوان عدد را خدا راه

 »كني؟ چه آنجا« :گفت .»حجاز به« :گفت .»روي؟  ميكجا« :گفت شخصي به خرقاني

 شد؟ بايد  ميحجاز به كه كجاست خراسان خداي« :گفت .»كنم طلب را خداي« :گفت

 او از باز و »كنيد خداي طلب نگفت ،باشد چين به اگر و كنيد علم طلب كه گفت رسول

  :كه شده نقل

 خـويش  تفـسير  بـه  جـوانمردان  .اند  هبود مشغول قرآن تفسير به كه ام هديد را كساني
  .اند هبود مشغول

  :كه است سروده خراساني عماد

  يكيست ميخانه و مسجد سوختگان ما پيش
  است نظري كوته حاصل جدل و جنگ همه اين

  يكيست پيمانه و سبحه ،يكي دير و حرم
  يكيست بتخانه و كعبه كني پاك نظر گر

  :است سروده 11 قرن عارف عاملي ينالدبهاء و

  تو معذوري كه يميگو چه تو با ما تو دوري خدا از خام زاهد اي
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  تو مزدوري كه عاشقي نه تو ،رو ،رو بهشت اميد به كني حق طاعت تو

  :است گفته مغول دوران انقالبي گراي مردم عارف ،عطار و

  دنش خون در و جستن دل كعبه شدن بيرون سر و پا از ؛حج چيست

  :كه است گفته ترك شاعر ،امره يونس و

 و مكـه  ،المقـدس  بيـت  در كه كن جستجو خويش دل در را او ،جويي  مي را خدا اگر
  .باشد  نميحج

  :است گفته زمينه اين در انصاري عبداهللا خواجه

  كرد روزي را آدم گندم ،كرد بدآموزي را آدم ابليس اگر !الهي -
  حاجيان احرام از به عاشقان لبيك -

  دوست سوي آنست و كعبه سوي كاينست
  باديه؟ راه برم چه ،برم كجا كعبه
  .دوست روي ست قبله و دلبر كوي ست كعبه

  :گويد  ميخداوند قول از ؛دارد زمينه اين در قويهاي  مضمون هم ،ابوالخير ابوسعيد

  بازآ پرستي بت و گبر و كافر گر بازآ هستي هرآنچه بازآ ،بازآ
  بازآ شكستي توبه اگر بار صد نيست ميدينو درگه ما درگه اين

  شنود و گفت در تو ياد با همه ديدم يهود و ترسا كليساي به رفتم
  بود تو ذكر زمزمة بتان تسبيح شدم بتخانه به تو وصال ياد با
  نشود سامان به قلندري كار اين نشود ويران مناره و مدرسه تا
  نشود مسلمان حقيقتاً بنده يك نشود ايمان كفر و كفر ايمان تا

  :خوانيم  ميهم را شريعتيهاي  نيايش

  .باشم مطلق عصيان ،جهان در تا ،بخش مطلق اطاعت ،ايمان در ،مرا ؛خدايا -
 پرهيـز  تقـواي  از و ،نلغـزم  ،مـسئوليت  انبوه در تا ،بياموز ستيز تقواي من به ؛خدايا -

  .نپوسم ،عزلت خلوت در تا مدار مصون
هـاي    غـم  ،بـزرگ هـاي     اضطراب ،مكشان خوشبختي و شآرام ابتذال به مرا ؛خدايا -

 و بخش حقيرت بندگان به راها    لذت .كن عطا روحم به را عظيمهاي    حيرت و ارجمند
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  .ريز جانم بر عزيز دردهاي
 و حقيـر هـاي     زرنگـي  كـه  ميـاور  ينيپـا  سـطحي  در مرا احساس و انديشه ؛خدايا -

 دارم مـي تـر     دوست ،چه ؛شوم توجهم را اندكهاي    آدم شبه پليد و بار نكبتهاي    پستي
  .زن گول واري كوچك ،اينان همچون ،تا باشم خور گول بزرگواري

 ،كـن  رها ،خويشتن و جامعه ،تاريخ ،طبيعت :انسان بزرگ زندان چهار از مرا ؛خدايا -
 - كه نه ،باشم خود آفريدگار خود -اي    آفريده مرا ،من آفريدگاراي    ،تو كه چنان آن تا

  .دهم تطبيق ،خود با را محيط كه ،محيط با را خود - حيوان همچون
 مـن  در كه را هايي يقين همة تا بيفروز من در چنان آن را شك مقدس آتش ؛خدايا -

هـاي    لـب  بر مهراوه لبخند ،خاكستر اين تودة پس از ،گاه آن و ،بسوزد ،اند  هكرد نقش
  .كند طلوع ،غبار هر از شسته ،يقيني صبح

 تا ،بشكنم را ارثيهاي    قالب تا بخش نجات تقليد زبوني و ،ترجمه رفق از مرا ؛خدايا -
 نزنند حرف ديگران -ها    آن وها    اين همچون - تا و بايستم ،غرب ريزي قالب برابر در
  !دهم تكان را دهنم فقط من و
  .دار ارزاني من به و بازگير ملتم از را تحمل و صبر ،قناعت ؛خدايا -
 از هجـرت  شاهبال دو بر كه را پرست مصلحت حسابگر ينب ردهخُ خرد اين ؛خدايا -

 كـاروان  ايـن هـاي     گـام  زيـر  در ،زنـد   مـي  مارش بي بندهاي ،بباشدم معراج و ،هست
  !كن نابود ،گذرد  ميشتابان من در كه ،شوق قرار بيهاي  شعله

 پرشـكوه هاي    روح پناه در ،حقير ارواحهاي    دشمني وها    دوستي نكبت از مرا ؛خدايا -
 عـين  تـا  لـوپي  از و ،سـارتر  تا گيلگمش از -ها    قرن همة زيبايهاي    دل و علي چون

  .گردان پاك رزاس تا مهراوه از و ،القضاه
  .مگردان ميوههاي  نمك محبوب و شعورها بي مراد هرگز مرا ؛خدايا -
 ام تنهايي و شهامت ،روح لطافت ،حيرت ،نيازي بي ،عصيان ،دانش ،اراده بر ؛خدايا -

  .بيفزاي
 و ،كـنم  اسـتوار  آهن و ،ترازو ،كتاب پاية سه بر را ام جامعه تا ده ياري مرا ؛خدايا -

  .سازم سيراب خير و زيبايي ،حقيقت سرچشمة سه از را دلم
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  شريعتي نيايش آخرين

  :ماست موجود وضع گوياي خيلي كه آوريم  ميرا شريعتي نيايش آخرين ،پايان در و

  ،خداوند اي
 مـا  روشنفكران به و روشنايي ما مؤمنان به و ،علم ما عوام به و ،مسئوليت ما علماي به

 مردان به و ،شعور ما زنان به و ،تعصب ما فهميدگان به و ،فهم ما متعصبين به و ،ايمان
 بـه  و ،عقيـده  مـا  اسـاتيد  به و ،اصالت ما جوانان به و ،آگاهي ما پيران به و ،شرف ما

 ما مبلغان به و ،اراده ما بيداران به و ،بيداري ما خفتگان به و ،عقيده نيز ...ما دانشجويان
 بـه  و ،درد مـا  هنرمندان به و ،تعهد ما نويسندگان به و ،دين ما دينداران به و ،حقيقت
 و ،نيـرو  ما ضعيفان به و ،اميد ما نوميدان به و ،هدف ما محققان به و ،شعور ما شاعران

 بـه  و ،تكـان  مـا  راكـدان  بـه  و ،مقيا ما نشستگان به و ،گستاخي ما كاران محافظه به
 ،قرآن ما مسلمانان به و ،فرياد ما خاموشان به و ،نگاه ما كوران به و ،حيات ما مردگان

 مـا  خودبينان به و ،شفا ما حسودان به و ،وحدت ماهاي    فرقه به و ،علي ما شيعيان به و
 بـه  و ،گـاهي خودآ ما مردم به و ،صبر ما مجاهدان به و ،ادب ما فحاشان به و ،انصاف

  .ببخش عزت و نجات شايستگي و فداكاري استعداد و تصميم همت ،ما ملت همة
  ،كعبه خداي اي
 بـه  رو ،دارنـد  تو خانة به رو ،جهان در ،شام و صبح هر ،عصر همة كه را مردمي اين

 تـو  ابـراهيم  خانة گرد بر كه را مردمي اين ،ميرند  مي تو خانة به رو و زيند  مي تو خانة
  .مپسند نمرود جور دربند و شرك جهل قرباني ،كنند  ميطواف

  ،محمداي  تو و
  !قدرت و آزادي و بيداري پيامبر

 از كـن  بنيـان  سـيلي  ،تو سرزمين در و ،است درگرفته گستر دامن حريقي تو خانة در
 خـواب  بـه  ،ذلت سياه بستر در كه است ديري تو خانوادة و ،است آورده تاختن غرب
  .است رفته

  زن يادفر سرشان بر
  ).2 / مدثر( فأنذر قم
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  كن بيدارشان
  ،علياي  تو و

   !شير اي
  ،مردم و خدا مرد
  !شمشير و عشق النوع رب

 اما ،اند  هبريد ما مغزهاي از را تو شناخت .ايم داده دست از را تو شناخت شايستگي ما
 ،خويش دلهاي    پرده پس در ،خويش وجدان عمق در ،روزگار رغم علي ،را تو عشق

  ؛ايم داشته نگاه مشتعل همچنان
 - يهودي زن يك بر را ستمي تو كني؟  مي رها خواري در را خويش عاشقان تو چگونه

 يهـود  ذمـة  در را مسلمانان ،اكنون و ،نياوردي تاب - زيست  مي حكومتت ذمة در كه
  .ببين

  !گذرد  ميچه آنان بر كه ببين و
  - است برتر جهان دو هر عبادت ازاش  ضربه يك كه - بازو آن صاحب اي

  !ديگراي  ضربه
  :تن دو شما و

  !برادراي  !خواهر اي
 و ايمـان  ،اميـد  و ايمان به و ،جان آزادي به و ،داديد معني بودن انسان به كه شما اي

  !بخشيديد زندگي ،حيات به خويش شكوهمند مرگ با و ،اميد
  !تن دواي  آري

 .شود  مي پاره دردش از لد و هراسد  مي تصورش از نيز خيال كه - دردناك روز آن از
  .است نشده خشك اشك از ملت اينهاي  چشم
 بـا  تنهـا  عشق نه مگر ،گريد  مي شما به عشق در و شما غم در كه هاست قرن ما تودة
  گويد؟  ميسخن اشك
ها   تازيانه ،عشق اين جرم به .كند  مي ضجه شما اندوه در ،تاريخ يك طول در ،ملت يك

 تـن  دو شما نام ،لحظه يك براي هرگز و چشيدهها    نجهشك و ديدهها    عام قتل و خورده
  .است نرفته قلبش از شما عشق تاب بي آتش و ،خاطرش از شما ياد و ،لبش از
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 نقـش  پهلـويش  و پشت بر را شما هرم داغ ،است خورده دژخيمي از كهاي    تازيانه هر
  ...است كرده

  ،زينب اي
  !كام در علي زبان اي
  !بزن حرف خويش ملت با

  !نز اي
 تـو  نـام  كـه  اينان - ما ملت زنان ،آموخت جوانمردي ،تو ركاب در ،مردانگي كه اي

  ،وقت همه از بيش .محتاجند تو به - افكند  ميجانشان بر درد و عشق آتش
 اسـارت  بـه  ديگر سوي از غرب و ،است نشانده ذلتشان و اسارت به سو يك از جهل
  ،سازد  ميشان بيگانه تو از و خويش از و كشاند  ميشان تازه ذلت و پنهان
 ملعبه بر ،عفنهاي    دعوت و پوسيدههاي    سنت بندگي بر ،نو و كهنه استعمار بر را آنان

 شـهر  ،شـهر  يـك  سـر  بـر  كه فريادهايي نيروي به جديد تفنن و قديم تعصب سازان
  را - قدرت و جنايت قصر - قصر يكهاي  پايه و ،كوبيدي  مي- وحشت قساوت

  ،لرزاندي مي
  !آشوببر
  ،بدرند را فريب عنكبوتهاي  پرده اين پود و تار و ،برآشوبند خويش در تا
  - است كرده آغاز وزيدن به كهاي  برباددهنده طوفان اين برابر در - تا و

  ،بياموزند را ايستادن
   را هولناك ماشين اين و
 اغفـال  بـراي  ،جديـد  اسـتعمار  بـراي  باز ،سازد  مي جديديهاي    يچهزباها    آن از كه -
 بـازار  بـه  داري سرمايه آنچه حريصانة بلعيدن براي ،فراغت ايام كردن پر براي ،ديدج

 بـه  آفريـدن  شـور  بـراي  ،بورژوازي كثيفهاي    هوس به بخشيدن لذت براي ،آورد مي
 پوچ زندگي سرگرمي براي و ،جديد اشرافيت روح بي و شور بيهاي  خلوت و تاالرها

  ،ندبشكن درهم - رفاه جامعة سرد و هدف بي و
  ،جديد حرمت بي بازارها و ،قديم اسارتهاي  حرم از ،را خود و -
  - تو امامت به -
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  !بخشند نجات -
  ،كام در علي زبان اي
  !دوش بر حسين رسالت اي
  ،آيي  ميكربال از كه اي
 گـوش  به همچنان ،جالدان و بندان قداره هميشگي هياهوي ميان در ،را شهيدان پيام و

  ،رساني  ميتاريخ
  !زينب

  .بگو سخن ما با
  ،گذشت چه شما بر كه مگو
  ،ديدي چه سرخ صحراي آن در كه مگو
  ،رسيد كجا به تا جا آن جنايت كه مگو
 كـه  را هـايي  عظمـت  وها    ارزشترين    پرشكوه و عزيزترين ،روز آن ،خداوند كه مگو

 ،طـف  بيابـان  تفتيـدة  ريگزارهـاي  روي بـر  و ،فرات ساحل در ،جا يك ،است آفريده
  ،كرد عرضه فرشتگان بر و ،آورد نمايش به چگونه

  ؟...كردند  ميسجده آدم بر بايست  ميچرا كه بدانند تا
  !زينب ،آري
  ،رفت چه شما بر جا آن در كه مگو
  ...كردند؟ چه دوستانتان ،كردند چه دشمنانتان كه مگو
  !حسين انقالب پيامبراي  آري

  ،دانيم  ميما
  ،ايم شنيده را همه ما
  ،اي گزارده درستي به را شهيدان پيام ،را كربال پيام تو
  ،ساختي كلمه خويش خون از كه هستي شهيدي تو
  - گفت  ميسخن خويش خون قطرة قطره با كه برادرت همچون -

  ،بگو اما
  ،خواهر اي



81  / ي شريعتي هاي عرفان در انديشه ريشه: فصل اول

  كنيم؟ چه ما كه بگو
  كشيم؟  ميچه ما كه بنگراي  لحظه
  ،بازگوييم تو با را خويش مصايب تا كن گوش ما به دمي

  !مهربان خواهري ا تو با
  ،بگريي ما بر بايد كه هستي تو اين
  ،برادر امين رسول اي
 را شـهيدان  پيـام  و گـذري  مـي هـا     نسل همة بر ،تاريخ طول در و آيي  مي كربال از كه
  ،رساني مي
 پيـرهن  در ،را ديار آن نوشكفتةهاي    گل بوي و آيي  مي شهادت سرخهاي    باغ از كه اي

  ،داري
  ،علي دختر اي
  ،خواهر اي
  ،اسيراني كاروان ساالر قافله كه اي
  !ببر خود با ،قافله اين پي در ،نيز را ما
  !حسيناي  تو اما و
  بگويم؟ چه تو با

  هايل نچني گردابي و موج بيم و تاريك شب
  ،راه چراغاي  تو و

 در و ،جوشي  مي و ،طپي  مي جاودان ،صحرا نقطة آن از كه خونياي    ،رهايي كشتي اي
 سيراب را حاصلخيزي زمين هر و ،گذري ميها    نسل همة بر و ،ستيه جاري زمان بستر
 هـر  و ،شـكوفايي   مـي  و ،شكافي  مي ،خاك زير در ،را شايسته بذر هر و ،كني  مي خون
  ،نشاني  ميخرمي و حيات بار و برگ به رااي  تشنه نهال
  !شهادت بزرگ آموزگار اي

  ،كنبيف ما نوميد و سياه شبستان اين بر را نور آن از برقي
 آن آتـش  از تفي و ،ساز جاري ما مردة نيم و خشكيده بستر در را خون آن ازاي    قطره

  .ببخش ما فسردة و سرد زمستان اين به را خيز آتش صحراي
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  ،برهاني سياه مرگ از را عاشقانت تا برگزيدي را سرخ مرگ كه اي
 مـرده  كالبد و ،آري شپط به را تاريخي و ،بخشي حيات را ملتي ،خونت قطرة هر با تا
  !دهي اميد و عشق و زندگي خروش و جوشش بدان و ،كني گرم را عصري فسردة و

  ،ما زمان كالبد ،ما فرداي تاريخ ،ما ملت ،ما ايمان
  .است محتاج تو خون و تو به

  بندي جمع

 و دين به .است بشريت و انسان همزاد و مذهب و دين همزاد ،تصوف و عرفان .1

  .ندارد انحصاري تعلقاي  ويژه ملت و فرهنگ و خاصي مذهب

 مورد - مردم حقوق طرفدار عموماً و - مذاهب راستين پيروان ،تاريخ سراسر در .2

  .اند هبود ،تزوير و زور و زر حاكمان ،ي تخطئه و تعقيب

 مبارزة نحوه ،اند هداشت ارتجاع ضد و ظلم ضد پاكهاي  خصلت كه حساسهاي  انسان

 مذهبي خاص رفتاري و فرهنگياي  شيوه عمدتاً كه ،اند هكرد  ميانتخاب حكام با اي پيچيده

 حمله در .اند هشد معروف صوفي و عارف به ،مردم از نحله اين .رودررو تقابل تا ،داشته

 به گرايش ،اسالمي جمهوري در 1360 خرداد از پس حتي و ايلخانان ،مغول ،اعراب

 در عمومي روال يك كه است فتهيا اشاعه شدت هب ... ،»گرايي آخرت« ،»تصوف« ،»عرفان«

 و طلبان فرصت ،وارستههاي  انسان اين بين در كه است طبيعي .است بوده تاريخ سراسر

 در ما نظري عرفان تاريخ از بزرگي بخش ديگر عبارت به .اند هشد  ميديده هم ،ها بدلي

 ،طلبي تقدر ، تجاوز ، سبعيت ،استبداد از برآمده است بيماري يك تاريخ مطالعة حقيقت

 و بهروزي ،عدالت ،عشق ،آزادي از برآمده آن از كوچكي بخش و پرگويي ،غرايز حاكميت

  .است انسانيت نجات

 حد تا حاكمان اذيت و آزار ،اند هكرد  ميعملتر  مشخص و تيزتر ،عرفا كه مواردي در .3

 رسمي بمذه عمدتاً ،موارد اين در كه است رفته  ميپيش هم آنها شهادت و اعدام و تبعيد
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  !اند هداد  ميحكم »فقيهان« و آزارها اين گر توجيه و بوده مستمسك

 سوء مورد - نيست هم كم كه - مواردي در ،عارفان گفتار و رفتار از شيوه اين .4

 قرار هم كننده توجيه و ناآگاه ،طلب فرصت ،النفس ضعيفهاي  انسان از بعضي استفاده

  .است درآمده هم زندگي گذران و توليؤمس از فرار براياي  وسيله و گرفته

 ،متخاصم حتي و متضاد موارد از است معجوني ،ما عرفاني ادبيات و فرهنگ نتيجه در

 براي بايد را شريعتي »مذهب عليه مذهب« اصطالح .تاريخ سراسر در مذاهب كلية همچون

 و مخدر و گر توجيه عرفان از حقيقي عرفان تا داد تعميم هم »عرفان عليه عرفان«

  .شود تفكيك ،ييخودارضا

 )واقعي عرفان البته( عرفان جوهر و روح با )واقعي دين البته( دين جوهره و روح .5

 و توسعه طرفدار وها  انسان حقوق از دفاع به مقيد و مردم وعاشق محقق هنر .است يكي

 بشر واقعي نياز كه است واقعيت اين كشف ،ها انسان بهروزي و زندگي شرايط اعتالي

 وتوسط هستند 20 و 19 قرن معجزه كه( سوسياليسم و دموكراسي بر عالوه وزامر

 و زورمندان با مقابله مسير در )اند هشد فرموله و طرح پيشرفته جوامع فرهيختگان

  .است )عرفاني اخالق يا( مذهبي اخالق ندنيازم ،زندگي اعتالي و زرانباشتگان

 نياز اند هتوانست كه ،»دمكرات - سوسيال« ،پيشرفته كشورهاي خاصه ،غرب تجربه .6

 اخالق خالء كه دهد  مينشان ،كنند برآورده حدودي تا را مردم خواهي آزادي و مادي

 وضع با تنها را اخالق اين .است محسوس - داري سرمايه مدني اخالق از غير - مذهبي

 ،لذا .باشد  ميآن الزمة ،عرفان و اشراق ترويج و فرهنگي كار .كرد ايجاد توان  نميقوانين

 چاره ،غرب فرهيختگان و است يافته ضرورت ،عرفان يعني ،انسان از ديگري عدب به توجه

  .كنند  ميييجو

 الگويي - مذهبي غير گراي انسانهاي  مكتبهاي  ايدئولوگ وهمچنين - پيامبران .7

 آنها تحقق راه در و اند هداشت ،»آل ايده انسان« خلق و »آل ايده جامعه« ساخت براي

 ،داري سرمايه نظام مختلف اشكال .اند هگذاشت جاي به ارزشمندي تجارب و اند هكوشيد
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 از هايي نمونه ...و طالباني اسالم ،فاشيستي سوسياليسم - ناسيونال ،استالينيستي سوسياليسم

 توسعه و آزادي و عدالت تشنه بشر به جدي هايي درس ،بيستم قرن در كه است هايي نظام

  .اند هداد ،بهروزي و

 معنوي و مادي شرايط رساندن اوج به ،انسان طلبي نهايت بي ،خلقت ناموس . 8

 و فساد ،فقر ،ها انسان از بخشي برخورداركردن عين در صنعت و تكنولوژي ،علم .اوست

 امروز ،بشري جامعة ناهمگوني .است آورده ارمغان به راها  انسان ديگر بخش براي نكبت

 جوامع تشنج و تنش اصلي عامل ،ناهمگوني اين و ،شود  ميفهم و درك پيش از بيش

  .است بشري

 معمول روال طبق و داد نخواهد و نداده تن ناهمگوني اين به ،طلب نهايت بي انسان .9

 جامعه كشمكش .است ناهمگوني اين براي حلي راه كردن پيدا جستجوي در ،گذشته تاريخ

  .است بوده راستا همين در هم گذشته در بشري

 ،داري سرمايه ،سرواژي ،فئودالي ،داري برده به اوليه جامعه از بشري جامعه رتطو

 مبين ؛شرقي جوامع در آن شبيه اشكال و غرب در دموكراسي - سوسيال ،سوسياليسم

  .باشد  ميازخودبيگانه انسان خودطلبي و خودآگاه انسان طلبي نهايت بي درگيري

 وها  انسان كشاندن راه به براي الگويي نظري تدوين در توانند  مي،ها عرفان و اديان .10

 پيشرفته كشورهاي اجتماعي و اخالقيهاي  نابساماني .باشند مؤثر و مفيد 21 قرنهاي  نظام

  .دهد  مينشان ،را »كشاندن راه« به اين ضرورت صنعتي

 الگو اين معنوي تدارك در اش، تاريخي وقايع و جغرافيايي موقعيت دليل به ،ايران .11

 جهان و ،منطقة در هم امروز و داشتهاي  كننده تعيين و مهم نقش ،گذشتههاي  سده در

 ملي جنبش ،مشروطيت انقالب .است فكري تحوالت مهم بسيار مراكز از يكي ،جنوب

 و فكري جوش و جنب از نشان ،خودش زمان در هركدام و 1357 انقالب ،نفت شدن

 جامعة شكوفايي و ارتقاء جستجوي رد ،اخير سال چندهزار در كه است مردمي فيزيكي

  .است جامعه اين ويژة پتانسيل مؤيد الذكر فوق موارد 20 قرن در فقط كه اند هبود خود
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 و سرد جنگ اوج در و ،1357 انقالب و ملي جنبش ميانة در ،شريعتي علي دكتر .12

 در را ايران دممرهاي  توانايي از پتانسيلي ،كوتاه دورة يك در وها  ابرقدرت بين جهان تقسيم

 ،ايران جامعه الخصوص علي و انساني جوامع بهروزي و توسعه براي جديدي الگوي ارائه

 قرن سه تجربه به نظر طرف يك از او »آزادي - عدالت -عرفان« الگوي .است داده بروز

  .اسالمي - ايراني عرفان و اسالم در ريشه ديگر طرف از و دارد اروپا اخير

 در اوهاي  ييبازجو در حتي و او عملكرد در و شريعتي دكتر آثار مجموعه در .13

 وضوح به را است بوده نوشتار اين موضوع كه اسالمي - ايراني اصيل »عرفان« آثار ساواك

ي  نحله هر از - جستجوگر و دلسوز انديشمندان و متفكران ترديد بدون .يافت توان مي

 در و هستند آشنا او آرمانخواهي و آشناييدرد و شريعتي آثار با ،ايراني - باشند كه فكري

 با حداقل يا و اند هيافت دست عرفان اين ابعاد به ،رفتارش در تفكر و غور و آثارش البالي

  .اند هشد آشنا آن

  

  شناسي كتاب

 فرهنگ نشر دفتر ،گواهي عبدالرحيم ترجمه ،اسالم عرفاني ابعاد ،شيمل ماري آن .1

  1381 ،چهارم چاپ ،اسالمي

  1351 مردادماه ،اول چاپ ،ييعطا مطبوعاتي ،سوم خط ،الزماني صاحب صرالديننا .2

 ،سوم چاپ ،هوريط كتابخانه ،خرقاني ابوالحسن شيخ اقوال و احوال ،مينوي مجتبي .3

1363  

  1366 يزيپا ،دوم چاپ ،انتشار سهامي شركت ،عرفاني عشق منطق ،بياني عليقلي مهندس .4

 ،سوم چاپ ،كومش انتشارات ،ايراني عرفان و عرفان تاريخ ،)رفيع( حقيقت عبدالرفيع .5

1375  

  1361 ،اول چاپ ،آفتاب انتشارات ،بسطامي بايزيد ،)رفيع( حقيقت عبدالرفيع .6
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  1350 ،سنايي كتابخانه انتشارات ،ابوالخير ابوسعيد منظوم سخنان ،نفيسي سعيد .7

  8 آثار مجموعه ،مناجات ،شريعتي علي دكتر .8

 قاسم دكتر تحشيه و ترجمه ،الغريب شكوي رسالة ترجمه ،همداني القضاه عين دفاعيات .9

  1360 ،منوچهري كتابخانه :ناشر ،انصاري

  1372 ،پنجم چاپ ،آگاه :تهران ،35 آثار مجموعه ،گون گونه آثار ،شريعتي دكتر .10

 ادالدينعم سايت ،انسان حرمت درباره منتظري اهللا آيت درس تقريرات ،باقي عمادالدين .11

  1382 آذر 11 شنبه سه ،باقي

 انتشارات ،حاجيان محمد :مقابله و تصحيح ،نامه مناجات ،انصاري عبداهللا خواجه .12

  .1382 ،كرمان فرهنگي خدمات

  1382 خرداد ،16 شماره ،نو جامعه ،گاندي مورد در .13

  1379 ،سوم چاپ ،نو طرح انتشارات ،تبريزي شمس ،موحد محمدعلي .14

  1377 ،دوم چاپ ،خوارزمي انتشارات ،تبريزي شمس مقاالت ،موحد عليمحمد .15
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  دوم فصل

  1مذهبي ـ يمل تا شريعتي از

  

 مقدمه

 »مذهبي -ملي« عنوان تحت جامعه سياسي نيروهاي ازاي  مجموعه كه است چندسالي

 رتريندا ريشه ،سياسي عملكرد منظر از خود جديد نام رغم علي طيف اين .اند هشد معروف

 وها  بحران دچار اسالمي انقالب از پسهاي  سال در كه است جامعه سياسي جريان

 فرصت ششم مجلس انتخابات در انقالب از پس بار اولين براي و بودهاي  عديده مشكالت

 از محدودي فعاليت »مذهبي  ـملي نيروهاي ائتالف« عنوان تحت كه يافته مغتنمي نسبتاً

 اين مظلوميت و مقبوليت ،محبوبيت .زند محك را خود مردمي پايگاه و دهد بروز خود

                                                       
انداز ايران چاپ شده  در نشرية چشم» مذهبي در گذر زمان ژرفاي انديشة ملي ـ «اين مبحث تحت عنوان  .1

ـ     ولي بعداً گسترش يافت و كامـل شـد و از آنجـا كـه انديـشة شـريعتي را نقطـه         ي تكـاملي انديـشه ملـي 

 .دانم، محتواي نوشتار در مورد شريعتي هم صادق است ميدموكرات  هاي سوسيال ـ مذهبي
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 سال اوايل و 1379 سال اواخر در آنها وسيع بازداشت با و 69 سال دستگيري با طيف

  .است رسيده ،1360 سال از پس در ،خود اوج به 1380

 اين شده شناخته كانديداهاي حذف رغم علي - ششم مجلس انتخابات از حاصل نتايج

 وسيع بازداشت از پس اجتماعي نيروهاي العمل عكس و - نگهبان شوراي توسط طيف

 سال بيست در آگاهانه حال عين در و بطئي »كشش« يك كه است واقعيتي مبين نيروها اين

 كه آن از بيش ،كشش اين .است داشته وجود طيف اين سمت به ايران مردم متن در گذشته

 متأثر ،باشد انقالب از پس دوران در نيروها ينا مختصر تبليغات و كمي فعاليت تأثير تحت

 طيف اين براي مانده ارث به سياسي فرهنگ واي  اسطورههاي  شخصيت ،تاريخي سابقة از

  .است گذشته سال بيست در آنها اجتماعي - سياسي منش و

 كم حضور و محدود امكانات رغم علي و ايران جامعة ملتهب شرايط در طيف اين

 و فكري انسجام فقدان و سراسري تشكيالت نبود و شده اعمالي ها محدوديت و رنگ

 جريان يك عنوان به و دهد تداوم ايران جامعة در را خود حضور است توانسته ،سياسي

 ساير با تبليغات و امكانات لحاظ به طيف اين تفاوت .گيرد قرار مردم اقبال مورد ،سياسي

 اين به ،كنيم مقايسهها  طيف كلية از مردم الاستقب درجه با اگر را جامعه در مطرحهاي  طيف

 جامعه عمومي وجدان و طيف اين فعالين افكار بين سنخيتي يك كه رسيد خواهيم واقعيت

  .دارد وجود

 اين طرفداران ،طيف اين رهبران كاري كم و كاري سخت شرايط و مشكالت رغم علي

 و هسته ،گروه ،محفل( فمختل اشكال به ،ايران شهرهاي اكثر در خودجوش طور به ،طيف

 اين گيري شكل .اند هيافت هويت سياسيهاي  جريان ساير از مستقل و اند هگرفت شكل )غيره

 اين با و فكر طرز اين به اجتماعي نياز نوع يك مبين ،خودجوش و خودانگيختههاي  سلول

 تفكرات با مذهبي - ملي طيف اين از بخشي فكري رابطة .است فكري و تاريخي هويت

 انديشة تكامل لصحا زمان گذر در شريعتي يشهاند هك ديد شكل اين به توان  ميرا شريعتي

 اين در ،است شده شناخته شريعتي تفكر كه آنجا از .است فكري نحلة اين سرسلسلة
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 جست شريعتي تفكر در شريعتي از قبل متفكران انديشة پاي رد كه است شده سعي نوشتار

  .شود وجو

  تاريخي ريشة

 دورة در را آن اصلي ريشة .است جامعه سياسي جريان دارترين ريشه طيف اين كه گفتيم

 طور به )خورشيدي 1268( تنباكو جنبش از قبل از توان  مياخير سالة پنجاه و يكصد

  .كرد گيري پي دقيق و مشخص

 تركمانچاي و گلستان قراردادهاي به منجر كه روسيه ارتش از ايران ارتش شكست با

 بررسي را شكست اين علت كه شد ايجاداي  جرقه دوره آن روشنفكران انوجد در ،شد

 اقتصادي و تكنولوژيك ،سياسي ،اجتماعي ماندگي عقب ،روشنفكران اينبندي  جمع .كنند

 انقراض از پس تحوالت به شد  ميمربوط گرچه ماندگي عقب اين ريشة و .شد ارزيابي

 زنديه و هند به نادر لشكركشي خصوصاًم و افشاريه دورانهاي  درگيري و جنگ و صفويه

 دربار در انگليس و روس استعمار نفوذ به الخصوص علي ،قاجاريه عملكرد مجموعه به ولي

 استعمارگرانهاي  خانه سفارت از دولتمردان استقالل ،لذا .گشت ميباز هم پادشاهان اين

  .گرفت قرار ،اميركبير و مقام قائم ،ايران تاريخ مشهور دولتمرد دو كار دستور در ،زمانه

 همگان ولي شد انجام وقت ديكتاتور پادشاهان توسط اگرچه ،نفر دو اين شهادت

 و بودند ملي صدراعظم دو اين قتل در مؤثر خارجي نفوذ ذيهاي  خانه سفارت كه دانند مي

  .اند هنبود زمان آن ابرقدرت دو از خود استقالل حفظ به قادر قاجار فاسد پادشاهان

 ،امور به و كنند كم را ديكتاتوري متمركز قدرت خواستند  مياگرچه ،ولتمردد دو اين

 خارجي عوامل به قاجار دربار وابستگي متوجه آنها عملكرد تيز تيغ ولي دهند نسق و نظم

 در بدانيم مقام قائم در ناسيوناليسم نماد اولين اگر را بزرگوار دو اين خواهي استقالل .بود

 توسعة و - دارالفنون تأسيس - كشور علمي توسعة به او نايتع با اميركبير عملكرد

 عنوان به ،اسالم به نفرشان دو هر تقيد و - داخلي صنعتگران از حمايت - تكنولوژيك
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 آورد حساب به توان  مي،حاكمان در »مذهبي نوگرايي« يا »مذهبي - ملي« نمودهاي اولين

 و علم به او رويكرد و استبداد قدرت تحديد و استعمار با مبارزه صورت به اميركبير در كه

 ايران اجتماعي تحوالت ،تر مشروح نوشته اين در .است شده ظاهرتر  مشخص ،نوين دانش

 پابه و گرفته قرار تحليل اصلي محور - سال 110 حدود - 1376 خرداد تا تنباكو جنبش از

 تعميق ديگر بانز به و جريان اين »اعتقادي -سياسي« بينش تحول ،تحوالت اين پاي

 ملي كنوني انديشة ديگر عبارت به .شود  ميگيري پي كنوني زمان تا »مذهبي - ملي« انديشة

 بوده پيچيدگي و تكامل حال در خود عمر سراسر در زنده موجود يك همچون مذهبي -

  .است

 تكامل و تعميق ،است بوده شدن حال در كه جريان اين تاريخي ريشة به نگرش در

 سال 110 اجتماعي تحوالت بستر در كه اين ضمن ،مذهبي - ملي فعلي وهاينير انديشه

 مثبتهاي  پديده از اعم ،»تكامل و تعميق« اين بر مؤثرهاي  پديده ،شود  ميبررسي گذشته

 ،)...و بشر حقوق ،دموكراسي ،فرانسه كبير انقالب ،صنعتي انقالب( اروپا در مدرنيته چون

 حتي و تعهد عدم جنبش ،الجزاير ،مصر ،كوبا ،چين نقالبا ،)1917( روسيه اكتبر انقالب

 و )...و گوارا چه ،فانون فرانتس ،اقبال ،گاندي( ايراني غير انقالبي و متفكرهاي  شخصيت

 ،نيكسون دكترين ،)1953( امريكايي نوين استعمار ،كهن استعمار چون منفيهاي  پديده

  .اند هبود توجه مورد يزن ،جهاني نوين نظم و سازي جهاني ،شوروي فروپاشي

 خواست به توجه ضمن ،»ذهبيم - ملي« جريان تاريخي ريشة به نگاه نوع اين در ضمناً

 العمل عكس و مردمي نهضت و جنبش نياز ،اخير سالة110 اجتماعي تحوالت اهداف و

 زمينة سه در توان  ميراها  العمل عكس اين .است بوده نظر مد فكري نحلة اين گذشتگان

 توجه مورد اجتماعي تحوالت در نحله اين بزرگان مشاركت و تشكيالتي و سياسي ،فكري

  .داد قرار

 ،سال يكصد از يشب دوره اين طول در مذهبي - ملي امروزي انديشة ،ديگر عبارت به

 بشري دستاوردهاي وها  انديشه طرد و دفع و هضم ،جذب عمل زنده موجود يك همچون
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 و ارزيابي ،)ملي منافع و مصالح( مليت و اسالم يعني ،دخو حياتي دستگاه به توجه با را

 از ،نحله اين در مدرنيته مثبت موارد كردن ميبو .اند هكرد نفي و قبول و ارزشيابي

  .است آنهاي  ويژگي

  تنباكو جنبش

 اين .دارد استعماري ضد موضع ،است آن اوج نقطة خورشيدي 1270 سال كه تنباكو جنبش

 انديشة با ،اميركبير و مقام قائم ،وزير نخست دو اقدامات عقط و شهادت از پس جنبش

 بروز شيرازي ميرزاي فتواي با آن مردمي پشتوانة و اسدآبادي الدين سيدجمال نوگراي

 نسبتاً سالياني تنباكو جنبش تا اميركبير و مقام قائم شهادت از كه است واضح .يابد مي

 و ايران استقالل به كه عميقي اعتقاد با ددولتمر دو اين عملكرد ولي ،است فاصله طوالني

 ،داشتند استبدادي قدرت تحديد و كشور داخلي امور در دخالت از اجانب دست قطع

 جنبش پرداز نظريه .بود گذاشته برجاي جامعه نخبگان وجدان و اذهان در مؤثر تأثيري

 در شيرازي ميرزاي تشويق هم و استعمار شناخت هم و مذهبي بينش لحاظ به هم ،تنباكو

 پيش و ديني انديشينو سرسلسلة كه است اسدآبادي الدين سيدجمال ،خود مشهور فتواي

 يافته تري متكامل وجوه ديني نوگرايي سيدجمال در .است مذهبي - ملي جريان كسوت

 به و خوبي به )شيرازي ميرزاي( زمان آن حوزوي معروف نوگراي با را او تفاوت .است

 نقطة اگرچه او ضداستعماري عملكرد و شيرازي ميرزاي ارتجس .ديد توان  ميروشني

 متفاوت كامالً سيدجمال عيني تجربه و خودآگاهي با ولي آيد  ميحساب به حوزه در عطفي

 كنوني زمان تا و ارزيابي ،را نوگرا نحله دو اين ،تفاوت بتوان جا همين از شايد و است

  .كرد گيري پي

  مشروطه انقالب

 فقدان دليل به ولي .داشت را استبداد حذف براياي  توده پتانسيل تنباكو جنبش شايد
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 شد متوقف حد همان در ،قدرتمند روحانيون از برخي نادرست اقدامات و انقالبي رهبري

 عبداهللا ،خراساني آخوند چون بزرگواري روحانيون مبارزات خورشيدي 1285 سال تا و

 .رسيد ثمر به مشروطيت انقالب تا يدكش طول نائيني و بهبهاني ،طباطبايي ،مازندراني

 موضع درواقع و ملي شوراي مجلس تشكيل و گرايي قانون ،انقالب اين اصلي خواست

 مذهبي منظر از كه ،است نائيني مرحوم دوران اين پرداز نظريه .است بوده ،آن ضداستبدادي

 جلوي و كرد توجيه ،مخالفين مقابل در ،را ملي شوراي مجلس تشكيل و مشروطه انقالب

 ضد موضع از ،خواهي مشروطه جنبش مرحله اين در .ايستاد متدين متحجرين و معاندين

 در تكاملي ،گرايي قانون و ،استبدادي ضد - استعماري ضد به تنباكو جنبش استعماري

 انديشة تدوين در نائيني مرحوم نقش .دهد  مينشان را جنبش رهبران از برخي ديدگاه

 از قبل و دوره آن مبارز و خواه مشروطه روحانيون با توان  ميوبيخ به را دوره آن سياسي

 معروف كتاب .كرد تفكيك )خراساني آخوند ،بهبهاني ،طباطبايي ،مازندراني عبداهللا( آن

 بعد و .است اسالم با مشروطه تطبيق و تحليلترين  برجسته هالمل تنزيه و االمه تنبيه نائيني

 و برداشته را قدمترين  مهم ،مدرنيته مثبت وجوه ردنك ميبو در كه اوست سيدجمال از

  .است گذاشته جا به خود از جاودانه اثري

  نفت شدن ملي جنبش

 رهبران ازاي  برجستههاي  چهره ،1332 كودتاي تا )خورشيدي 1285( مشروطيت انقالب از

 هميم بسيار اقدامات منشأ عملي هم و نظري لحاظ به هم كه كنند  ميظهور مذهبي - ملي

 در انگليسي  هتوطئ به نفر دو اين توجه( )چهارم مجلس در( مصدق و مدرس .شوند مي

 با آنها مبارزة و آن شكل نه و حكومتي نظام محتواي بر تأكيد و رضاشاه از حمايت

 ميرزا ،)مشروطه اساسي قانون مردمي و دموكراتيك اصول از حمايت و رضاشاه ديكتاتوري

 ضد جبهة تشكيل و طرف يك از ميرزا موكراسيد - سوسيال انديشة( خان كوچك

 نوگرايي( شريعتي محمدتقي استاد ،پسيان ،خياباني ،)ديگر طرف از استبداد ضد و استعمار
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 ،)ماترياليسم با يافته سازمان مبارزه و طرف يك از قرآن تفسير و اسالمي انديشة در استاد

 مهندس ،)ملي مقاومت پوشش در ارزهمب ادامة و ملي جنبش از حمايت در( زنجاني اهللا آيت

 ،)ساالري مردم و آزادي از دفاع و مدرنيته علميهاي  پيشرفت با اسالم تطبيق در( بازرگان

 و ،آزادي ،اجتماعي عدالت از دفاع و قرآن از جديد تفسير در( طالقاني اهللا آيت

 تحت شمسي 1320 دهة اوايل در بديعي اجتماعي نظرية تدوين در( نخشب ،)ساالري مردم

 مذهبي اخالق و دموكراسي ،سوسياليسم نظريه اين در »خداپرستهاي  سوسياليست« عنوان

 و نفت شدن ملي نهضت از او دفاع .گذارند  مينمايش به را خود وحدت بار اولين براي

 مقطع آن در كه سوسياليسم انديشة كردن ميبو .است بديع انديشه اين ديگر وجه مصدق

 ،اخالق و آزادي و ساالري مردم با آن ،تركيب و بودها  ماترياليست دست قدرتمند ابزار

 و اصول بر او تأكيد .است غرب دموكراسي - سوسيال نهضت همزاد زماني لحاظ به حتي

ترين  جسورانه و قدم اولين شناختي هستي و فلسفي نظام يك بر متكي اخالقيهاي  ارزش

 يعني زمان آن اجتماعيهاي  نديشها پيشروترين تركيب و استخراج در فكري اقدام

 كار حيطه در هركدام ،)1329 -32( مصدق و )باشد  مياسالم از ،سوسياليسم و دموكراسي

 در و مدرس دوره اين اوايل .تبارند اين برجستگان از زماني شرايط به توجه با و خود

 .گذارند  ميجاي به مذهبي - ملي بينش در مهمي تأثير كه كند  ميظهور مصدق آن اواخر

 ؛دولتمردي ماه 28 با مصدق و تركيب هم با بار اولين براي را مذهب و مناسيوناليس مدرس

 اين اوايل در .پردازيم  ميآن به جداگانه كه گذارد  ميارث به خود از تفكري و روش ،منش

 ،»خداپرستهاي  سوسياليست« تشكيالت دوره اين اواخر در و »اسالم اتحاد« حزب دوره

 حساب به نحله اين مبارزه شدن تشكيالتي در پيشرفت نوع يك خود كه شوند  ميتشكيل

 و عمق ايران مردم جنبش به مصدق دكتر ماهة28 حكومت و نفت شدن ملي .آيد مي

 اقتصاد ،اجنبي از يد خلع و استعماري ضد مبارزات ضمن كه دهد  ميبيشتري وسعت

 آن مشخصات از دولتمردان اداري - مالي سالمت و تسامح و دموكراسي ،زا درون توليدي

 مصدق همچون ناپذير خستگي مبارزي و منزه دولتمردي دوران اين برجستة چهرة .است
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 جبهه چارچوب در و دارد عهده به را مذهبي و ملي جنبش رهبري عمدتاً كه است

 ايران 1332 تا 1320هاي  سال فاصلة در .شود  ميانجام مذهبي و ملي عناصر ازاي  گسترده

 عنوان به هم و مذهبي - ملي انديشة تعميق لحاظ به هم و ميمرد جنبش لحاظ به مه

 كه گذارد  ميسر پشت را ارزشمندي و مفيد تجربة ،مذهبي - ملي دولتمرد يك عملكرد

 عنوان به آن از كه است مصدق دكتر ههما28 حكومت دوره اين تاريخي فرازترين  برجسته

  .ريمب  مينام مصدق دموكراسي -سوسيال

  1342 خرداد قيام

 اهللا آيت ،زنجاني اهللا آيت ،شريعتي استاد چون مبارزيني 1342 تا 1332هاي  سال فاصلة در

 در .كنند  ميرهبري را »مذهبي -ملي« مبارزات دكترسحابي و بازرگان مهندس ،طالقاني

 »ايران آزادي نهضت« ،آن اواخر در و »ملي مقاومت نهضت« تشكيالت دوره اين اوايل

 برجسته دومي در بازرگان مهندس و اولي در زنجاني اهللا آيت رهبري كه شود  ميتشكيل

 دنبال به و دارند استعماري ضد و ديكتاتوري ضد موضع تشكيالت اين دوي هر .است

 خرداد قيام از ما روشنفكران گيري نتيجه .باشند  مينفت شدن ملي جنبش و مصدق اهداف

 از پس روشنفكران از گروهي براي سلطنت نفي چندهر .است سلطنت نفي عمالً 1342

 روحانيون رزمنده بخش براي 1342 خرداد از پس ولي بود شده جدي 1332 كودتاي

 اكثريت تأييد .گيرد  ميقرار اجرايي كار دستور در ،روشنفكران اكثريت و بازاريان ،حوزه

 و روحانيون ؛1332 ايكودت از ،بروجردي اهللا آيت ،تقليد مرجع رهبري هب حوزه روحانيون

 رژيم ماهيت كه 1342 سركوب از بعد ولي نكشانيد شاه با مستقيم مقابله به راها  بازاري

 و صريح گيري موضع با و شد عيان ،بازاريان و روحانيون جمله از و سنتي اقشار براي

 ،)نتسلط نفي راستاي در( قهرآميز مبارزة به نيز جامعه از بخش اين ،خميني اهللا آيت شفاف

  .پيوستند
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  اسالمي انقالب

 - ملي« نيروهاي نوانديشي رهبري 1357 انقالب پيروزي تا 1342 خرداد سركوب از

 ةجبه اين از ،اي حيطه در هركدام و دارند عهده به نژاد حنيف و شريعتي ،طالقاني را »مذهبي

 ،لاستقال ،»خلق مجاهدين سازمان« تشكيل با نژاد حنيف .كنند  ميفعاليت ،مبارزه

 تفكر و فرهنگي كارهاي اوج در شريعتي و دهد  ميقرار هدف را سازماندهي و سوسياليسم

 .كند  ميمطرح »تزوير و زور ،زر« مثلث مقابل در را »آزادي و عدالت ،عرفان« مثلث خود

 نيروهاي توسط هم »مبارز مسلمانان جنبش« آن پايان در و »جاما« دوره اين ابتداي در

 از نشاني كه ،شوند  ميتشكيل خلق مجاهدين سازمان بر عالوه »هبيمذ - ملي« راديكال

 قرآن تفسير با طالقاني اهللا آيت .نيروهاست اين مجموعة بين در تشكيالتي كار يافتن اهميت

 نيروهاي از خيلي مشوق خود كه دهد  ميارائه داري سرمايه ضد و راديكالهاي  ديدگاه

 ،خميني امام( حوزوي و »مذهبي - ملي« نوگرايان مبارزاتي اهداف مجموعه .شود  ميجوان

 ،شعاعيان ،گلسرخي( غيرمذهبي نيروهاي و )...و بهشتي ،مطهري ،منتظري اهللا آيت

 يابد  ميتكوين اسالمي جمهوري اساسي قانون تدوين در )...و نژاد پاك ،پويان ،احمدزاده

 كه طور همان ولي است »عدالت و ساالري مردم ،آزادي ،استقالل« آن مشخصة وجه كه

 در مردم حقوق بخش تدوين روياي  عمده تأثير شريعتي ايدئولوژي و انديشه ،دانيم مي

  .است داشته انساني كرامت و آزادي ،عدالت

  1376 خرداد دوم مردمي نهضت

 به قانوني رأي طريق از و دموكراتيك - مردمي جنبش يك در ،1376 خرداد دوم در

 اصلي هدف كه شود  ميآميز مسالمت اعتراضي اسالمي ريجمهو مسئولين گذشتة عملكرد

 بر سياسي توسعة تقدم و دموكراسي ،طلبي اصالح ،نهضت اين رهبران محوري شعار و

  .است اقتصادي توسعة
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  مذهبي - ملي نيروهاي اعتقادي صاتمشخ

 عملي و فكري عملكردهاي و اقدامات ،مذهبي - ملي بينش تكوين در كه گفتيم

 عبارت به .كنيم مرور بايد ،را اسالمي انقالب آستانة در ،عتييشر تا مقام قائم از برجستگاني

 تفكر و مبارزه سال 150بندي  جمع مياسال انقالب آستانة در شريعتي انديشة ديگر

 مردم اجتماعيهاي  جنبش و نيجها تحوالت به توجه با كه است نحله اين انديشمندان

 اين از بخشي در هم انقالب از بعد كه انديشه اينهاي  ويژگي اهم .است گرفته شكل ،ايران

  :از عبارتند يافته تكامل گروه

  نوانديشي

 »نوانديش« ،گذشته سال صد از بيش در »مذهبي - ملي« جريان شاخص افراد مجموعه

 ،روز نياز به پاسخ با را اسالم دين ديناميسم ايران مردم جنبش از مقطع هر در و اند هبود

 بوده بزرگواران اين تمامي كار دستور در اسالم دين ديدن ايدئولوژيك يعني .دان هكرد بارز

 كه است ضروري تذكر اين .اند هداشت نوانديشي در سعي اسالم چارچوب در و است

 ساير در بلكه نيست »مذهبي - ملي« نحلة به منحصر ايران در مبارزان و متفكران نوانديشي

 جنبش در مثال عنوان به .است يافته تحقق يشينواند هم فكري - سياسيهاي  جريان

 ،حوزه در .نوانديشند احمد آل و ملكي خليل مرحومان ،1320 از بعد در ايران كمونيستي

 اهللا آيت ،خميني امام ،خراساني آخوند ،نائيني ،طباطبايي ،مازندراني عبداهللا ،شيرازي ميرزاي

 پويان و احمدزاده ،شعاعيان ،يگلسرخ ،كمونيستي جنبش در و بهشتي و مطهري ،منتظري

 روحانيت در انقالب از پس و هستند خودشانهاي  جريان نوانديشان حاميان يا و نوانديشان

 آقايان مذهبي روشنفكران از ديگري شاخة در... و كديور آقاي و منتظري اهللا آيت حوزه

 از وانديشين نوري عبداهللا ،1376 خرداد از پس حتي و نوانديشانند جزو خاتمي و سروش

  .است روحانيت
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 پابه و تعميق حال در مرتباً ،بعد به تنباكو جنبش از »مذهبي - ملي« نحلة در نوانديشي

 ساير نوانديشان از متأثر واي  منطقه و جهاني تحوالت و اجتماعيهاي  جنبش پاي

  .است شده آتركار و روزآمد ،جهان انقالبيون و اسالمي كشورهاي

  خواهي لاستقال و استعمارستيزي

 با مبارزه ،است مشهود بزرگواران اين در طالقاني و شريعتي تا مقام قائم از كه ثابتي مشخصة

 اين افراد كليه حساسيت .باشد  ميكشور استقالل كسب جهت كوشش و استعمار دخالت

 اين مؤيد گذشته سالة چهل و صدهاي  جنبش در آنها مشاركت و مملكت استقالل در نحله

 است بوده جدي حدي تا استعمار برابر در نحله اين پيشوايان پايداري و اومتمق .است امر

 مدرس شهيد »عدمي موازنة« تز .اند هكرد مبارزه اين فداي را خود آزادي و جان آنها اكثر كه

 حنيف آميز قهر مبارزات و شريعتي و طالقاني اعتقادات تا مصدق مرحوم »منفي موازنة« و

  .است بوده ،يافته تعميق و پيوسته استعمارستيزي اين ليعم و تئوريك بيان نژاد

  ساالري مردم

 ساالر مردم نظام يك استقرار متوجه گذشته سال صد از بيش در نحله اين فعالين مبارزات

 دموكراسي تحكيم و ملي شوراي مجالس تشكيل و شهروندان همة به احترام به اهتمام و

 رهبران و اسالمي كشورهاي امحكّ به او توصية و سيدجمال بارزاتم از بخشي .است بوده

 راستا اين در همگي مشروطيت انقالب از پس و بوده مردمي مجالس ايجاد مشروطيت

 نفي از پس و اند همقول اين در برجستههاي  چهره مصدق و مدرس كه اند هكرد مبارزه

 تأكيد ،وارانبزرگ اين مبارزه وجوه از يكي )1342 خرداد( روحانيت و مردم توسط سلطنت

 انقالب از پس در شوراها بر طالقاني تأكيد .باشد  ميساالر مردم نظام يك ايجاد و آزادي بر

 جمهوري از راها  مذهبي - ملي بينش كه است ساالري مردم اين يافتة تكامل بينش

  .است داده ارتقا پارلماني - شورايي جمهوري به پارلماني
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  تهمدرني با گزينشي و ديناميك وردبرخ

 مقابل در انفعالشان عدم ،گذشته سال چهل و يكصد در نحله اين فعاالن مشخصات ديگر از

 ،علم( مدرنيته مثبت وجوه بين طيف اين پيشگامان .است بوده غرب تمدن و فرهنگ

 سرمايه اخالق ،استعمارگري( آن منفي وجوه و )...و سوسياليسم ،دموكراسي ،تكنولوژي

 با سازگار تنها نه را مدرنيته مثبت وجوه و بوده قائل تفكيك )...و باري و بند بي ،داري

 .اند هدانست  ميبشريت كل دستاوردهاي و اهداف جزء را آنها كه ديده ملي منافع و اسالم

 به توجه با .كند  ميجدا ،غرب محض معاندين و شوندگان تسليم از را آنها ويژگي همين

 از بيش در ايراني جامعة روشنفكري جنبش رينظ مباني پيشرفت جامعه مذهبي عميقاً بافت

 و ديناميك برخورد و مذهبي - ملي اسالمي نوانديشان مرهون بيشتر گذشته سال صد

 ناديده معني به وجه هيچ به اين و باشد  مي)عام طور به( غربي مدرنيته با آنها انتخابي

  .نيست مذهبي غير و مذهبي نوانديشان ساير كارهاي گرفتن

  انقالب از بعد در مذهبي - ملي فيط عملكرد

 فرهنگ .است داشته كننده تعيين نقش اسالمي انقالب تحقق در طيف اين كه نيست ترديدي

 و فعاليت تأثير تحت ،باشد روحانيت فعاليت تأثير تحت كه آن از بيش انقالب عمومي

 و لقخ مجاهدين رهبرانهاي  طلبي شهادت .است بوده مذهبي - ملي روشنفكران فداكاري

 كارهاي دنبال به شريعتي دكتر سازي فرهنگ و طرف يك از طيف اينهاي  گروه ساير

 انقالب به معتقد را كرده تحصيل و شهري مردم ،ديگر طرف از بازرگان مهندس و طالقاني

 را انقالب توانست روحانيت ،زمينه پيش اين با و كرد انقالبي اقدامات و حركات به عمل و

 اين فعالين از گروهي هم روحانيت انقالب اوايل در كه بود دليل مينه به .كنداي  توده

 از پس و نكشيد طولي اقبال اين هرچند .داد قرار اعتماد و اقبال مورد مجموع در را طيف

 اين حرمت هتك و تحريم ،تحقير ،انزوا دوران - 1360 خرداد 30 از مشخصاً - چندي
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 از بالتبع و حاكميت رهبران ميان در تدااب كه حاكميت چرخش اين علت .فرارسيد طيف

 پرداخته بدان جدي طور به بايد كه است موضوعي ،شد كشانده مردم ميان به آنها طريق

  .شود

 چيز هر از قبل .است شرط بيروني شرايط و مبنا دروني شرايط است مسلم آنچه

 .كرد وجو جست بايدها  سال آن در طيف اين رهبران درون در راها  خطاكاري وها  ضعف

 طرد و انحصارگري در سعي خود سنتي اعتقادات لحاظ به روحانيت از بخشي كه اين

 بازي .پوشاند  نميرا طيف اين نيروهاي تقصير و ضعف ،نمود مذهبي - ملي نيروهاي

 اگر و برد  ميآن ازاي  بهره مقابل طرف ،كند خطا هركس .است شطرنج ميدان مثل سياست

  .رود  ميپيش رقيب حذف جهت در نباشد منصف هم خيلي

 مربوط بيشتر كه حدودي تا و انقالب اول از خميني امام كه است پذيرفتني واقعيت اين

 چه ولي ،است نبوده بين خوش مذهبي روشنفكران به شود  ميپاريس در اقامت دوران به

 از مذهبي - ملي طيف نيروهاي حذف موجب درنهايت و تشديد بدبيني كه شد باعث چيز

 اين نيروهاي عملكرد به موضوع اين شد؟ انقالب از پس اجتماعي - سياسيهاي  ليتفعا

 آن به كنيم  ميسعي اينجا در ما و گردد برمي 1360 خرداد تا 1357 بهمن فاصلة در طيف

  .باشيم داشته گذرااي  اشاره

 ،باشد آگاهانه اول از هم اگر قدرت انحصاري كسب در روحانيت طيف از بخشي ارادة

 تعيين را آنها جايگاه كه است سياسي نيروهاي عملكرد و رفتار سياسي عمل ميدان در

 ملي نيروهاي ،هم با مبارز نيروهاي ارتباط عدم و ديكتاتوري طوالني دوران دليل به .كند مي

 به و مختلفهاي  تشكل در ،ديگر سياسي نيروهاي مانند هم انقالب از پس مذهبي -

 دموكراتيك شرايط اگر .اند هداشت مبارزاتي فعاليت فردي رتصو به حتي و گوناگون اشكال

 ،كارآمد ،قوي جبهه يك كه داشت انتظار توان  مي،شد  ميمنطقي سياسي عملكرد و طوالني

 تحوالت در كارسازي و خالق نقش و گرفت  ميشكل نيروها اين از تأثيرگذار و فعال

  .داشت  ميانقالب بعدي
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 نيروهاي همة تجربگي كم ،انقالب دشمنانهاي  توطئه ازجمله متعدد داليل به ليكن

 از بعضي وابستگي ،مذهبي غير سياسي نيروهاي از بعضي روي چپ ،انقالب درون

 خواهيم آن به كه( مذهبي - ملي نيروهاي از بعضي عملكرد و خارج به سياسي نيروهاي

 شكل به ار شرايط بازاريان و روحانيت از بخشي انحصارطلبي نهايت در و )پرداخت

 شده پرداخت ايران ملت جيب از آن هزينة و دانيم  ميهمه امروز كه برد پيش ديگري

  1.است

 دشمنان توطئه كه آن از بيش گذشته سال چند و بيست تحوالت در كه كرد تصريح بايد

 در انقالبي هر دشمنان ذاتي خصلت توطئه .مقصرند انقالب درون نيروهاي باشد دخيل

 كه است انقالب آن درون نيروهاي مجموعة عقالنيت و زيركي ،ودهب وابسته كشورهاي

 به فقط نوشتار اين در لذا .بخشد تداوم ،را انقالب پيشبرد و خنثي راها  توطئه ،تواند مي

  .ماست بحث موضوع كه پرداخت خواهيم ،»مذهبي - ملي« نيروهاي عملكرد

  موقت دولت

 كس هيچ .بود روحانيت مقدور تخابان تنها ،بازرگان مهندس به موقت دولت سپردن

 ويژگي ،مبارزاتي و سياسي و مذهبي سوابق داخلي و المللي بين مناسبات لحاظ به ديگري

 بخش مخصوصاً - آزادي نهضت كه آن از بيش ،مقطع آن در .نداشت را بازرگان مهندس

 سمهند مشخصاً و آزادي نهضت نيازمند روحانيت ،باشد روحانيت محتاج - كشور داخل

 عنوان به را بازرگان مهندس ،بودند روحاني هم اكثر كه ،امام مشاوران همة .بود بازرگان

 دولت براي جدي مشكالت سبب بعداً كه آنچه .بودند كرده توصيه موقت دولت رئيس

 نهفته موقت دولت عملكرد در حدودي تا ؛انجاميد آن استعفاي به نهايت در كه ،شد موقت

                                                       
انداز ايران كـه در رابطـه بـا           در مجلة چشم  هاي نويسنده     در اين مورد مراجعه شود به مقاالت و مصاحبه         -1

  .، چاپ شده است1360خرداد 



 102  ها از شريعتي تا ملي ـ مذهبي/ 

 خود .انقالبي اجرايي رهبر يك نه ،بود ساز فرهنگ شخصيت يك بازرگان مهندس .است

  .داشت اذعان آن به صادقانه موقت دولت دوران در چه و شاه دادگاه در چه مهندس

 نهادهاي ادارة و ايجاد در طوالني تجربة واش  گذشته مبارزات دليل به بازرگان مهندس

 امر اين از روحانيت و شناختند  ميرا او خوبي به جامعه نخبگان و بود شاخصي فرد مدني

 غير افراد نه و داشت بازرگان مهندس طراز هم كسي خود درون در نه روحانيت .بود مطلع

  .داشتند هايي ويژگي چنين اعتمادش مورد روحاني

 اسالمي نهضت درون راديكال افراد .نداشت ،شرايط آن در ،ديگري انتخاب روحانيت

 هم روحانيت و نبودند جامعه نخبگان و روحانيت تماداع مورد بازرگان مهندس اندازة به

 فاقد روحانيت كه داشت الزم تجربه ،كار اين .ديد  نميخود در را موقت دولت ادارة توان

  .بود آن

 قدرت ،مدني جامعة در دليل همين به و بود مدار قانون و مصدقي بازرگان مهندس

 .مردم شده متراكمهاي  خواسته انبوه اب و انقالب اوايل متالطم جامعه در نه ،داشت مانور

 نه و تبيين قابل نه وي خود توسط حتي ،شرايط آن در ،بازرگان مهندس گرايي قانون ولي

 بالتبع و آزادي نهضت ،مهندس شخص براي جدي مشكالت انتخاب اين و بود اجرا قابل

  .ساخت فراهم »مذهبي -ملي« نيروهاي

 را شرايط اين موقت دولت مجموعة .لبيدط  ميانقالبي دولت يك ،جامعه شرايط

 ،مشترك ستاد رئيس ،كشاورزي وزير ،خارجه وزير اولين ،موقت دولت سخنگوي .نداشت

 را عظمت اين به انقالبي تحمل توان كه نبودند كساني... و وزير نخست معاونين از بعضي

 آشنايان و دوستان .زد انتخاب به دست محدودي حيطة در ،وزير نخست .باشند داشته

 اين و شدند انتخاب افراد ،آنها ظرفيت و جامعه خواست به توجه بدون ،غار ياران ،نزديك

 جدا نهضت از آنها ازاي  عده بعداً كه ،نهضت جوان كادرهاي حتي .بود مهمي ضعف

 از .كردتر  ضعيف هم باز را موقت دولت ،اين و نيامدند موقت دولت درون به ،شدند

 بود كرده نهي مسئوليت اين قبول از را بازرگان مهندس كه است شده لنق طالقاني اهللا آيت
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  .كند  ميروحانيت با تواند  نميكه

 دكتر ،احمدزاده طاهر مثل - موقت دولت همكاران از بعضي حذف براي كه فشاري

 هم مواردي در .افزود  ميدولت اين شدنتر  ضعيف بر شد  ميوارد - اصفهاني رضا و سامي

 ،دادند  مياستعفا و گرفتند  ميرقرا انقالب شوراي قدرتمند روحانيون انتقاد دمور افراد كه

 مهندس ديگر مشكل الجزيره در برژينسكي با مالقات .دنبو كارساز كابينههاي  ترميم

 ملّي و مخلص فرد يك توسط هم آن مالقات نفس كه هرچند ،دش مقطع آن در بازرگان

 دولت بر را خالص تير مالقات اين متأسفانه .نداشت ايرادي بازرگان مهندس همچون

 مناسب بديل فقدان علت به و بود داده استعفا بارها كه موقت دولت .كرد وارد موقت

  .شد پذيرفته بار اين ،بود نشده پذيرفته

 آن رهبر و آزادي نهضت به تنها شد  ميتلقي موقت دولت ناتواني جنبة از كه ضربه اين

 »مذهبي - ملي« نيروهاي به باالخص و ايراني روشنفكران به ربهض اولين بلكه ،نيامد وارد

  .شد تكميل ديگري ضربات با ضربه اين .بود

  جمهور رئيس اولين

 همدان سرشناس روحانيون از يكي فرزند و يافته پرورش مذهبي خانواده در كه صدر بني

 او .شد  ميتلقي يدين نوگرايان گروه از داشت ملي نيازهاي و مصدق دكتر به عالئقي و بود

 نوگرايان از خشيب - مصدق -مدرس« بين كه بود كرده سعي كشور خارج درها  سال

 كه اين دليل به ولي ،نبود شده شناخته جامعه در كه اين با .بزند پل »روحانيت - اسالمي

 مطرح به داشت قرار سرشناس روحانيون و اسالمي جمهوري حزب رهبري اعتماد مورد

 اشتباه حاصل اين .شد جمهور رئيس ،رسيد خود ديرينة آرزوي به ،ختپردا خويش كردن

 دكتر ،بازرگان مهندس جاي به كه بود آزادي نهضت وقت مركزي شوراي استراتژيك

 ،بازرگان مهندس و صدر بني بين رقابت در االّ و كرد جمهوري رياست نامزد را حبيبي

 از روحانيت از بخشي .دندگزي برمي جمهور رئيس عنوان به را بازرگان مهندس مردم
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 جامعة از صدر بني .كند رعايت ،خواست  ميرا بازي قواعد ولي نبود راضي او انتخاب

 و بيني خودبزرگ ،او ضعف .رفت راه معوج و كج خيلي ،نداشت درستي شناخت ايران

 متناقض مواضع به را او هم و شد ميها  واقعيت از دركش مانع هم كه بود شخصيت كيش

 اين به توجه با و گذاشت انگشت آن بر و كرد كشف را او ضعف نقطه رجوي .اندكش مي

 رجوي .كرد فراموش را رجوي بااش  بنيادي اختالفات هم صدر بني .كرد عمل ضعف نقطه

  .بود شده آن دچار قبالً هم خود كه چيزي ،كرد محاسبه اشتباه دچار را او

 مقام به خميني آقاي بااش  نزديكي و انقالب اوايل ويژة شرايط بلق از كه صدر بني

 -  امام اعتماد مورد روحانيت با و كرد فراموش را خود واقعي جايگاه ،بود رسيده مهمي

 رجوي با پيوندش و بيشتر روز هر روحانيون و او شكاف .درافتاد - بهشتي مرحوم خاصه

 عملكرد كه را خود تشكيالتي متحدين از بخشي صدر بني ،اين بر عالوه .شد ميتر  محكم

 حساسيت مقطع آن در كه كرد انتخاب الئيك و سكوالر نيروهاي ميان از داشتند حزبي

  .بود برانگيز

 به آنها تا شد خواهد محلّل او كردند  ميفكر كه شد كساني دست ابزار صدر بني

 .نيست مدني جامعه شرايط در كه كرد  نميدرك صدر بني !قانوني محلّلي ،برسند حكومت

 به نه ،بود بسته دلها  الئيك و سكوالرها ،رجوي بااش  نزديكي و خود رأي ميليون 11 به او

 از شدند مشخص پيمانانش هم و رسيد باريك نقطة به كار كه موقعي .خود القايي مقام

 ابراري و شد تصويب مجلس در هم او سياسي كفايت عدم بالتبع و خلع قوا كل فرماندهي

 وارد ،مذهبي - ملي نيروهاي بر ،اول ضربة ازتر  شكننده وتر  قوي ،ضربه دومين تا شد

  .دوش

  خلق مجاهدين سازمان

 مذهبي - ملي نيروهاي به خلق مجاهدين سازمان را مهلك ضربة واقع در و ضربه سومين

 دوستانش و رجوي رفتار ،1354 سال در ،سازمان درون كودتاي از رجوي تحليل .كرد وارد
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 كردن منحرف ،سازمان توسط عده و عده تدارك و تهيه ،ادتيسع ماجراي ،زندان درون در

 بر هستند داليلي ديگر موارد و اپوزيسيون رهبر به جمهور رئيس يك موضع از صدر بني

 جنگ شروع .اند هبود قيمت هر به قدرت قبضة دنبال به كه سازمان رهبران عملكرد

 قدرت كسب موضع از .نبود بانقال و اسالم از دفاع موضع از 1360 خرداد در مسلحانه

 آنچه نه ،فهميدند  ميمجاهدين كه طور آن انقالب تداوم .بود »انقالب تداوم« براي سياسي

 جدي تقصير هم حاكميت درون عجول طلب قدرت گروه يك البته .طلبيد  ميشرايط

 صدر بني .كرد خام را صدر بني ،رجوي 1.است شده پرداخته بدان ديگر جاي در كه داشت

 هيچ .نبود گرا اصول خيلي صدر بني شخصيتي لحاظ به االّ و خورد گول ،نداشت جهتو

 تحليل .باشند داشته شرايط از منطقي تحليل نتوانستند ،رجوي و صدر بني ،دو اين از كدام

 با بدجوري كه ،بود سعادتي نامة وصيت ،سازمان استراتژيك و ايدئولوژيك موضع از منطقي

 ،شرايط از درست تحليل .شد لوث انقالب دادگاه شنفكريضدرو و ضدمجاهد عملكرد

 ،انقالب .كرد  نميبحران دچار را مملكت و داد  ميارتقا آن مناسب جايگاه به را سازمان

 رجوي .بود شده قدرت كسب وسيلة سازمان براي... وها  نارضايتي ،شرايط ،صدر بني ،مردم

 را امروز بيني پيش ،كشاند حانيترو با مسلحانه جنگ شروع به را سازمانش كه موقعي

 ناصادقانه موقع آن قضاياي از سازمان امروزهاي  تحليل .صدر بني طور همين ،كرد نمي

 و سياسي -فرهنگي تبليغات ،كوتاهي بسيار زمان در ،سازمان ضدمردمي ترورهاي .است

 مورد در مردم به القاشده نفرت تمامي .داد باد بر را سازمان نيمة و سال دو خواهانة مظلوم

 سازمانش و رجوي توسط مظلومانه كه شد شهدايي به عشق به تبديل كار مصدر روحانيون

 در و شدند قرباني فجيعي وضع به كه بودند روحانيوني شهدا اين از خيلي .رفتند مسلخ به

 رجوي كه طور همان .شد تصوير تقصير بي و آاليش بي ،منزه كامالً ،حاكميت مجموعه نتيجه

 مطلق گرايش در ،دادند  نميدخالت را منطق و عقل تروريستي عمليات در مانشساز و

                                                       
  .انداز ايران هاي مشروح و مفصل نويسنده با نشرية چشم مصاحبه -1
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 بهاش  رهبري و انقالب .كرد غلبه احساسات و شور هم حاكم روحانيت به عادي مردم

  .نداشتند نظام از حمايت جز راهي منطقاً مردم ،بود افتاده خطر

 ـ ملي نيروهاي بر را ضربهترين  مهلك ،خلق مجاهدين سازمان مردمي - معنوي سقوط

 با هماي  رابطه هيچ كه ،مذهبي ـ ملي نيروهاي بقية بر سوم ضربة اين .كرد وارد مذهبي

 .آمد گران بسيار ،)بودند هم آن جدي منتقد بسا چه و( نداشتند سازمان عملكرد و مواضع

 تدول همچون هم مجاهدين سازمان گذاران بنيان .بود نيروها اين تحمل فوق و گير نفس

 به را خود 1360 سال در سازمان و ندآمد  ميحساب به مذهبي -ملي نيروهاي جزء موقت

 دچار ،مذهبي -ملي نيروهاي قدرتمند و مهم بخش يك .كرد  ميمعرفي آنها وارث ناحق

 واقعه اين از پس مذهبي -ملي نيروهاي باقيمانده .بود شده وحشتناكي خطاي چنين

 كه بودند شده گيج چنان آن .شدند جدي مشكل اردچ خود حيات ادامة براي هولناك

 از هايي جناح .نكردند انتخاب ،كنند انتخاب توانستند  ميشايد كه هم را مناسبي تاكتيك

 ،آزادي نهضت كه دانست  ميحاكميت .كردند را استفاده سوء نهايت پيشامد اين از حاكميت

 ساير و خلق اهدينمج نهضت ،شريعتي طرفدار نيروهاي ،مبارز مسلمانان جنبش

 نه »مذهبي - ملي« منفرد افراد و آزادي نهضت از جداشدگان ،جاما ،سازمان از جداشدگان

 گويي .اند هبود مسلحانه جنگ شروع مخالف هم بسيار كه نبوده موضع هم رجوي با تنها

 - فكري نحلة اين كه بود داده حاكميت از بخشي به مجوزي صدر بني و مجاهدين خطاي

  .كند محو هميشه براي امكان صورت در و منزوي و تحديد را تاريخي

  صدر بني – خلق مجاهدين عملكرد پيامد

ها  حرمت حفظ به خالص تير ،1360 خرداد 30 ،مجاهدين سازمان مسلحانه جنگ شروع با

 - فيزيكي جانبه همه تهاجم .شد زده »مذهبي - ملي« باقيماندة طيف شهروندي حقوق و

 .داشت معني خيلي اين و بود شده قلمداد ممسلغير ،مصدق .شد وارد هانيرو اين به معنوي

 با ولي گرفتاش  ناديده توان  نمي،بود ضداستعماري مبارزان ازاي  عمده بخش رهبر مصدق
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 .شد  ميفراهم ،بودند او طرفدار كه نيروهايي حذف براي شرايط خواندنش نامسلمان

 اينترين  باسابقه از نفر چندين .شدند يلتعط )امت و ميزان( طيف اين معدود نشريات

 كشيده تظاهر به تلويزيونيهاي  نمايش در حتي و آزار ،زنداني موهني وضع به نيروها

 سال( اواخر همين حتي... و ملكي دكتر ،ميثمي مهندس ،حسيني شاه ،احمدزاده .شدند

 و بازرگان عبدالعلي مهندس ،توسلي مهندس ،صباغيان مهندس ،سحابي مهندس )1369

 زندان در را خود عمر ازها  سال وها  ماه .شدند زنداني طيف اين جوان نيروهاي از تعدادي

 كه آنها از بعضي بسا چه ،نبود منتظري اهللا آيت دخالت اگر و گذراندند اسالمي جمهوري

 تلويزيون از هويت برنامه پخش حتي .شدند  مياعدام ،بودند شده بازداشت 60 سال در

 حقوق سلب و اذيت ،آزار .بود »مذهبي - ملي« نيروهاي ،السيف ［ّـبقي هب تهاجم

 اين اخراج .نشد متوقف طيف اين سرشناس افراد حد در مذهبي - ملي نيروهاي شهروندي

 نيروهاي كردن زنداني ،دولتي مشاغل وها  ستپ از -ها  ردهترين  پايين حتي - نيروها

 تخريب ،متعددهاي  بازجويي و احضار ،آنها از يخيل كردن الخروج ممنوع ،سمپات و وابسته

 بعد شده وارد فشار .بود تهاجم اين وجوهترين  عادي ،نيروها اين به وابسته فرهنگي مراكز

 - ترها جوان مخصوصاً - نيروها اين معاش امرار حتي بودكه جانبه همه قدر آن خرداد 30 از

 و گستره .شدند محروم شهروندي قوقحترين  ابتدايي ازها  خيلي و بود رميس اشكال به

 فرد ،بازرگان مهندس كه شد اي توده قدر آن ،مذهبي - ملي نيروهاي به حمله عمق

 شعارهاي تمامي در و شد »طراز هم« منافقين و آمريكا ،صدام با ،طيف اين شاخص

 كه حدي تا !داشت  ميدريافت را »مرگ فرياد« غيررسمي و رسمي مراسم و جمعه نمازهاي

  .كرد اعتراض امر اين به جمعه نماز در ،دير بسيار هرچند ،رفسنجاني هاشمي ايآق

 چنين خود گذشته افتخارات و هنري ،فرهنگي ،تاريخيهاي  ارزش با كشوري هيچ در

 كه روحانيتي به حتي و مملكت به گرانقدري خدمات بازرگان مهندس .كنند  نميبرخورد

 يك بنيانگذار و دانشگاه برجستة استاد يك كه اين بر عالوه او .بود كرده ،بود شده حاكم

 مدافع و اسالمي ايدئولوژيك نهادهاي از خيلي بنيانگذار ،بود ايران در مهندسي رشتة
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 در افتادن از را جوانان از خيلي ،بود دين كردن عصري عامل يك و سياسي اسالم سرسخت

 چهرة يك ،مصدق يد لعخ هيئت مسئول او ،بود داده نجات غيراسالمي فكريهاي  ورطه

 چهرة يك او از تا بود كافي اينها از هركدام .بود شاه زنداني و سياسي مبارز يك و ،فرهنگي

 حاكميت در اشاره مورد طيف ولي .شود اسطوره و باشد محفوظ او حرمت و بسازد ملي

 را او »مزد« چنين اين و گرفت  مي»انتقام« وي گستردة مذهبي  ملي خدمات از گويي

  !داد مي

 اهللا عزت مهندس ،احمدزاده طاهر همچون نحله اين دار سابقه مبارزين و بزرگان ديگر

 ،توسلي مهندس ،صباغيان مهندس و ميثمي اهللا لطف مهندس ،حسيني شاه حسين ،سحابي

 براي سالها  ده كه بودند مبارزيهاي  چهره هم... و بازرگان عبدالعلي مهندس ،صدر دكتر

 و بدني و روحي شكنجه مورد و افتادند زندان ناباوري با ولي بودند دهكوشي ايران و اسالم

 كه طور همان و رفتند پيش اعدام مرز تا هايشان بعضي حتي و گرفتند قرار حرمت هتك

  .داد نجات را آنها منتظري اهللا آيت دخالت شد گفته

 نكرده ايتيحم آنها از و نداشتند سنخيت تنها نه رجوي و صدر بني با افراد اين اكثر

 مجاهدين سازمان و بودند داده هشدار تواتر به 1359 اسفند از بعدهاي  ماه در بلكه ،بودند

 نشرية و ميزان روزنامه .بودند داشته برحذر انقالب رهبري با درگيري و تشنج ايجاد از را

 ولي داشتند خبر مواضع اين از نظام رهبران القاعده علي .مدعاست اين بر گواهي امت

 »براندازي و دشمني« را روحانيتهاي  طيف از برخي به بزرگواران اين نقادانة وضعم

  .دادند انجام ،برآمد دستشان از هرچه و كردند قلمداد

 ،سياه دوران .شد شروع »مذهبي - ملي« نيروهاي ركود دوران بعد به مرحله اين از

 ،طيف اين محدوداي ه تشكل پاشيدگي ازهم دوران ،تر جوان نيروهاي شدن قطبي دوران

 انزوا دوران و نيروها رفتن تحليل دوران ،نحله اين روش و راه به ترها جوان ترديد دوران

 رهبران نظر اختالف هرچند .شد طي كُندي به و سختي به دوران اين ،ترها بزرگ صبر و

  .داشت جدي تأثير هم خرمشهر فتح از پس جنگ ادامه مورد در حاكميت با مذهبي - ملي
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  بازسازي رةدو

 - ملي نيروهاي باقيماندة ناهمگن پيكر بر الذكر فوق گانه سه ضربات از حاصل ركود

 و بهترهاي  تاكتيك وها  تكنيك شايد اگرچه .كشيد درازا به طوالني نسبتاً مدت ،مذهبي

 و افراد دوره اين در معهذا .كند كوتاه را ركود دوران كه ،شود انتخاب توانست  ميمؤثرتري

 و پاك را طيف اين رفتة محاق به و شده مخدوش چهرة تا كشيدندها  مرارت ،ها گروه

 مهندس مرحوم شخصيت و ايران آزادي نهضتهاي  اعالميه زمينه اين در .نمايند بازسازي

 مجالس ،ها سخنراني هرچند .داشت چشمگيري نقش فردا ايران مجلة ،بعداً و بازرگان

 و محدود حيطه يك در ،طيف اين اعضاي رسمي غير نشريات و مجاهد راه نشرية ،يادبود

 شاخص افراد توسط شده اعمال خطاي چند ولي گذاشت جاي به مطلوب نسبتاً تأثير بسته

 بازسازي دوران تسريع فرصت جمهوري رياست هفتم و ششم دورة انتخابات در طيف اين

 عطف مرحلة به پا توانست خود بطئي حركت با دوران اين معهذا .كرد سلب حدودي تا را

  .بگذارد 1376 خرداد دوم

 حاكميتي  گذشتههاي  روش ناتواني طرف يك از 1376 تا 1360هاي  سال فاصلة در

 نيروهاي مقبوليت و مظلوميت ديگر طرف از و شد نمودار كم كم مردم مشكالت حل براي

 و ستهبرجهاي  چهره دوره اين در .گرديد بازبيني و بازفهمي جامعه در »مذهبي - ملي«

 جوانان و نخبگان توسط بازرگان و طالقاني و شريعتي و مصدق چون طيف اين تاريخي

 و نيروها برحق مواضع و صراحت ،صداقت و فهم و دركتر  عميق و بهتر جامعه

 ،جامعه روشنفكري بخش براي حدودي تا ،آنها نسبي درستي و طيف اينهاي  شخصيت

  .شد شناخته

 همة براي مناسبي فضاي 1376 خرداد دوم جويانه تمسالم و قانوني ،مردمي نهضت

 بود پادزهري خرداد دوم .كرد فراهم - مذهبي - ملي نيروهاي ازجمله - جامعه نيروهاي

 بتوانند شايد كه كرد اميدوار را سياسي نيروهاي و داد نجات فروپاشي از را نظام كه
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 بعضي هرچند ،شد عوض بازي قواعد .كنند بالفعل جويانه مسالمت را بالقوههاي  پتانسيل

 داخلي و جهاني شرايط معهذا ،ندفتگر  نميجدي را قواعد اين حاكميت درون نيروهاي از

 اصالحات تداوم برايها  كارشكني و كرد  نميتصوير طلب خشونت نيروهاي براياي  آينده

 نبهم 29 تا 1376 خرداد دوم از اگر .بكشاند خطرناكي شرايط به را جامعه ،بود ممكن

 و امكانات رغم علي ،كنيم منظور »مذهبي - ملي« نيروهاي از ارزيابي دوران را 1378

 قابل مذهبي - ملي نيروهاي از مردم اقبال ،داشت قرار رقيب نيروهاي اختيار در كه فضايي

  .كردند اقرار آن به هم ششم مجلس منتخبين از بعضي حتي كه بود توجه

  مذهبي - ملي نيروهاي سركوب دورة

 – ملي نسبيهاي  موفقيت با ،ششم مجلس انتخابات پايان و 1379 ارديبهشت از سپ

 حكومت دوران كه آنها .شد دچاراي  فزاينده وحشت به طلب خشونت جناح ،ها مذهبي

 روبه وي حكومت ساله سه تداوم با كه اين ضمن كردند  ميبيني پيش ماه شش را خاتمي

 يك با كه كردند واگذار خردادي دوم جناح به را مجلس اكثريت تنها نه ،بودند شده رو

 از لذا .داشت آينده كه شدند رو روبه »مذهبي -ملي« نام به ،جديدي رشد به رو رقيب

 افترا و ناسزا و حمله و حذف فرآيند ،انحصارطلب طيف از مختلفي افراد ،1379 سال اوايل

 كانديداهاي از معدودي عدادت مرحله اولين در 1 .كردند شروع مذهبي - ملي نيروهاي به را

ها  شهرستان و تهران در و بودند شده رد نگهبان شوراي حساس فيلتر از كه مذهبي - ملي

 نيروها اين عليه وسيعي تبليغات .كردند حذف مختلفهاي  بهانه به را ،بودند آورده رأي

 رنامةب يك با نهايت در و زدند آنها به راها  برچسب وها  تهمت انواع ،كردند شروع

 شفافيت و صداقت از استفاده سوء و قانوني موازين رعايت بدون و سياسي - اطالعاتي

 اين براي را »قانوني براندازي« بعد و »براندازي« سناريوي ،مذهبي - ملي نيروهاي از برخي

                                                       
  .در اين مورد تحليل مفصلي در آينده منتشر خواهد شد -1
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 بازداشت را طيف اين فعاالن از نفر 60 حدود ماه چند فاصلة در و كردند تنظيم نيروها

  .هستند سناريو اين متن در حاكميت از بخش آن و نيروها اين اكنون هم كه كردند

 درون و بيرون طلب اصالح نيروهاي كل به وسيعي تهاجم ،شده تنظيم سناريوي در

 معرفي »برانداز« راها  مذهبي - ملي بود قرار مرحله اولين در .ودب شده ديده تدارك نظام

 شر از درنتيجه و بروند غيره و ولتد و مجلس درون نيروهاي سراغ به سپس و كنند

  !شوند راحت طلبي اصالح

 جسمي بعضاً و روحيهاي  شكنجه و قانوني غير و متعارف غير بازداشت اگرچه

 دربر را زير نتايج مجموع در ولي بود فرساينده و فرسا طاقت نيروها اين بر واردشده

  :داشت

 و طلب اصالح نيروهاي توسط يوسنار كه نداشتند دستاوردي تنها نه ،دارگراياناقت .1

 ضمن در .نكرد باور را آن كسي و شد فهميده خارج و داخل در بشر حقوق طرفداران

 ،مناسب نسبتاًهاي  العمل عكس با و كرد هوشيار را حاكميت درون طلب اصالح نيروهاي

  .كردند رو روبه مشكل با را سناريو ادامة

 شدت به المللي بين و مذهبي ،يمل سطوح در راست جناح از بخش اين وجهة .2

 از را بيشتري اجتماعي نيروهاي و گرفت قرار اعتراض مورد آنها شكني قانون و ديد صدمه

  .دادند دست

 و يافتند شهرت و شدند معرفي المللي بين و ملي سطح در مذهبي - ملي نيروهاي .3

  .شدند مطرح منتقد و معترض سياسي نيروي يك عنوان به

 مزاياي از و آموختند تجربه مدني موفق مبارزه يك در مذهبي - مليي ها خانواده .4

 ساير براي شد الگويي بعداًها  آن عملكرد و بردند بهره ساالري مردم محدود يفضا

  ...و مطبوعاتي ،سياسي زندانيانهاي  خانواده

  انقالب از بعد در »مذهبي - ملي« فعلي نيروهاي عملكردي خصوصيات
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  اسالمي جمهوري در قدرت از بودن دور .الف

 كه طيف اينهاي  بخش ساير از معدودي افراد و آزادي نهضت مسئولين ازاي  دسته جز به

 سياسي قدرت در ،طيف اين افراد ،اند هداشت مشاركت سياسي قدرت در كوتاهي مدت

 ناشي كه جامعه فعليهاي  بحران در مستقيمي مسئوليت لذا .اند هنداشتاي  مداخله و شركت

 طيف اين متوجه ،بوده خودمحوري و اداري - مالي فساد ،خواهي تمامت ،مديريت سوء از

 حاكميت جزءها  سال كه است هايي گروه به نسبت طيف اين امتياز ويژگي اين .نيست

 به كه طيف اين از افرادي مالي سالمت حتي .اند هشد منتقد فعلي شرايط در و اند هبود

  .دانست آنها گذشتة مثبت منش و تربيت از نشان توان  ميرا اند هپيوست حاكميت

  سياسي حاكميت با انتقادي - ارشادي برخورد .ب

 افراد ،است افتاده اتفاق حاكميت طيف در كه تحوالتي همة با و تاكنون انقالب پيروزي از

 آميز مسالمت ،انتقادي ،ارشادي برخوردي عمدتاً مذهبي - ملي طيف سياسيهاي  سازمان و

 خونسردي ،اند هافتاد هم زندان به حتي كه آنها از تعدادي .اند هداشت حاكميت با نهدلسوزا و

 و مضايق .اند هنشد خارج انديشي مصلحت و انتقاد جاده از و كرده حفظ را خود متانت و

 ولي ،اند هديدها  دشمني حتي و كرده تحمل ،شهروندي حق تضييع تا ،را زيادي تحديدات

 جويان بهانه و دانسته ارجح خود گروهي و فردي حقوق بر را ملّت و ملك مصلحت

 برخورد نوع همين جريان اين حيات تداوم علل از يكي .اند هكرد سالح خلع را گر سركوب

 به محض شوندگان تسليم يا و ،اسالمي جمهوري معاندين از را آنها كه است بوده معقوالنه

  .كند  ميجدا ،حاكم قدرت

  ها هبيمذ - ملي ماندگاري رمز

 از بخشي جزم عزم رغم علي و رجوي و صدر بني توجيه غيرقابل و عمده خطاي رغم علي

 ژورناليستيهاي  تئوريسين از يكي تحليل به يا وها  مذهبي - ملي كني ريشه در حاكميت



 113  / از شريعتي تا ملي ـ مذهبي: فصل دوم

 ماندگاري رمز كه است اين سؤال ،برسانند صفر نقطة به راها  مذهبي - ملي كه جريان اين

  چيست؟ در ها مذهبي - ملي

 همان ،مذهبي -ملي .است آن بودن دار ريشه ،نحله اين به عمومي اقبال و ماندگاري رمز

 دارد ايران جامعة سياسي و مذهبي ،تاريخي ،اجتماعي تحوالت در ريشه شد گفته كه طور

  .نيست رفتني بين از ،مدرنيسم به سنت از ايران جامعة انتقال دورة در و

 -  خارج از اقتباسي كه باشد  نميوارداتي فرهنگ يا انديشه يك ،مذهبي - ملي انديشة

 اين .باشد - نئوليبراليسم امروز و توده حزب استالينيسم ،پهلوي مدرنيسم شبه همچون

  .نيست محوشدني و است شده عجين ايران مردم مذهب و تاريخ ،فرهنگ با انديشه

 ،سحابي دكتر ،بازرگان ،مصدق ،سيدجمال ،اميركبير ،مقام قائم ،نحله اين بزرگان

 و فرهنگي و تاريخي عناصر تك تك با... و سحابي مهندس امروز و شريعتي ،طالقاني

 پيوند ،بوم و مرز اين ساله پنجاه و يكصد تحوالت با الخصوص علي ،جامعه مذهبي

  .دارند ناگسستني

  »ذهبيم - ملي« نيروهايبندي  تقسيم

 مجاهدين سازمان عملكرد ،خرداد دوم ةپديد ،حاكميت عملكرد( داخلي عوامل مجموعة

 و زدايي آرمان ،زدايي مذهب تفكرات ظهور ،كمپرادور مالي جديد طبقة رشد و تولد ،خلق

هاي  خواسته ،انقالب اوايل جوان مذهبيون بينش و عقايد تغيير ،مذهبي امور كردن شخصي

 ،نفت نگج ،تحميلي جنگ ،جهاني نوين نظم ،شوروي فروپاشي( خارجي و )جوان نسل

 مذهبي -ملي نيروهاي بر )سازي جهاني و جهاني كار تقسيم ،افغانستان وقايع ،كوزوو وقايع

 ايجاد امكان كه هستيم مواجه نيروها اين از طيفي با امروز كه طوري به ،گذاشته تأثير هم

 انتخابات در كه طور همان بلكه ،نيست مقدور فعلي شرايط در فراگير و منسجم حزب يك

 جبهه با ،نيروها اين واقعيت ،گرفت شكل نيروها اين از ائتالفي كه ديديم هم شمش مجلس

 از را مشخص گرايش دو توان  ميكليبندي  تقسيم يك در ولي .دهد  ميوفق حزب از بيشتر
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 باشد  ميمطرح هم جهاني سطح در شكلي به كه گرايش دو ،ديگر عبارت به .داد تميز هم

  .دارد را خود خاص معني ،ما مذهب و نگفره به توجه با ايران در ولي

  مذهبي - ملي ليبرال نيروهاي

 اولويت بر تأكيدي بازرگان مهندس مرحوم تأثير تحت ،مذهبي - ملي نيروهاي از بخش اين

 فكري تحوالت آنها .است عدالت از وجهي خود دموكراسي كه معتقدند و دارند دموكراسي

 .كنند  ميزمانيبندي  مرحله »آزادي - عدالت -عرفان« عنوان تحت را شريعتي به بازرگان

  .ندارند قبول ،مرحله اين در حداقل ،طالقاني و شريعتي منسجم انديشة در را سوسياليسم

 را دموكراسي فعلي شرايط در و اند هگرفت قرار جهاني كار تقسيم تأثير تحت نيروها اين

 تجديدنظرطلبي نگرش نوع اين .دكنن  ميآينده به موكول را عدالت استقرار و دانند  مياصل

 عملكردي تجربة حدودي تا و )طالقاني و شريعتي( بزرگان از بخشي اعتقادي وجه بر

 - ملي نيروهاي از بخش اين .باشد  مي)مصدق( نحله اين دولتمرد دموكراسي - سوسيال

 - ملي نيروهاي ديگر بخش به تا ترند نزديك خردادي دوم نيروهاي از بخشي به مذهبي

 طالقاني ،شريعتي جمله از - نحله اين بزرگان عملكردهاي و اعتقادات كه آينده در .ذهبيم

 بيشتر بزرگان اين با ،مذهبي - ملي خواه عدالت نيروهاي اختالف ،بياوريم را - مصدق و

 »طلبي عدالت« و »طلبي استقالل« وجوه گروه اين در ،تئوريك لحاظ به .شد خواهد مشخص

  .است گرفته قرار خطر در اي و شود  ميرنگ كم

  مذهبي - ملي خواه عدالت نيروهاي

 وجوه ،شريعتي - طالقاني - نخشب انديشة تأثير تحت مذهبي - ملي نيروهاي از بخش اين

 رسيده اوج به شريعتي كار در كه دانند  ميمذهبي - ملي انديشة الينفك جزو را عدالت

  .است

 طور به اخالق و استقالل و آزادي و عدالت اجراي به ،ناهمگوني رغم علي ،نيروها اين

 ايدئولوژي چارچوب در را سوسياليسم تحقق نيروها اين از بخشي .دارند اعتقاد ،همزمان
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 نظم با مبارزه ،خود مبرم وظايف از و ماترياليسم ايدئولوژي در نه دانسته ممكن توحيدي

 كه را صرف سياسي توسعه نيروها اين .دانند  ميمملكت استقالل حفظ و جهاني نوين

 براي جدي خطري ،باشد جهاني كار تقسيم قبول و جهاني سرمايه تهاجم با همراه

 ممكن ،حالت اين در كه هستند نگران كه حدي به دانسته استقالل اصل شدن مخدوش

 ساالري مردم و سياسي توسعه سپس و برود بين از مملكت استقالل هميشه براي است

 داري سرمايه نظام ازاي  زائده به پتانسيل همه اين با ايران و شده مشكل دچار هم ديني

  .شود تبديل

 با همزمان - زا درون اقتصادي توسعة ،جهاني كار تقسيم قبول جاي به نيروها اين

 قبول ،باشد مملكت طبيعي امكانات و دروني شرايط با سازگار كه را - سياسي توسعه

 بلكه ،شود طبقاتي اختالف به منجر نبايد وهانير اين ديدگاه از اقتصادي توسعه .دارند

 سحابي مهندس .باشد نظر مورد هم ،طبقاتي شكاف كاهش ،اقتصادي توسعه ضمن بايستي

  .باشد  مينحله اين شاخص افراد جزء

 رشد به منجر كه انقالب از پس دوران در اقتصادي تحوالت به توجه با كه است طبيعي

 طلب اصالح نيروهاي و گرديده شديدتر طبقاتي ختالفا و شده كمپرادور دالّل بورژوازي

هاي  برنامه عملي عدب در و ندارند اقتصادي برنامه هيچ نظري عدب در هم خردادي دوم

 المللي بين كار تقسيم و جهاني نوين نظم و جهاني بانكهاي  برنامه درواقع و - قبلي دولت

 تحوالت و مملكت آينده نگران .تاس شده تشديد نيروها اين دغدغة ،اند هپذيرفت را -

 و اجتماعي عدالت عملي مضمون بر كه دانند  ميخود وظايف از و هستند آن اقتصادي

  .كنند تأكيد پيش از بيش طبقاتي اختالف كاهش

  »مذهبي - ملي« طلب عدالت نيروهاي دستماية

 و يكصد ختاري در ريشه ،مذهبي - ملي نيروهاي اعتقادات و افكار شد گفته كه طور همان

 و طالقاني به نحله اين در و شده شروع اميركبير و مقام قائم از كه دارد اخير سالة چهل
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 نيروهاي ولي .يابد  ميتداوم... و سحابي مهندس در امروز و شود  ميختم شريعتي

 لحاظ به دستمايه اين .دارند دست در تري مشخص ماية دست »مذهبي - ملي« طلب عدالت

 به و مصدق به عملكردي لحاظ به و طالقاني و شريعتي ،نخشب بهتر  بيش مذهبي و نظري

 درجا وابستگي اين از منظور .است وابسته نژاد حنيف به گرايي آرمان و تشكيالتي لحاظ

 ارث به دستماية يك از استفاده منظور بلكه ،نيست بزرگواران اين دستاوردهاي در زدن

 كه ما به افرادترين  نزديك از آموختن تجربه .تاس آن كردن روزآمد و ارتقا و رشد ،رسيده

 مذهبي - ملي ضرورتي ،اند هبود هم ما اجتماعي و فكري رهبرانترين  محبوب حال عين در

 بر كه دارد جامعه فكري تحول تاريخ در ريشه توحيدي تفكر شد گفته كه طور همان .است

 بريدن .است كرده رشد و افتهي تكامل ايران استقالل و مردميهاي  جنبش ،ملي منافع بستر

 گي ريشه بي ماية و خطرناك بلكه ،مشكالت حالّل نه و است جايز نه تاريخي ريشة اين از

  .است

 استقالل به مربوط كه نحله اين بزرگان از رهنمودهايي به كنيم  ميسعي نوشتار اين در

اي  اشاره ،شود  ميزا درون توسعه و عدالت ،استعمار ،جهاني داري سرمايه نظام ،مملكت

 در فكري بينش اين از پيروي ضرورت هم و روشن گذشتگان با رابطه هم تا باشيم داشته

  .گردد بيان ،حاضر زمان

  اسدآبادي الدين سيدجمال

 و اسالمي كشورهاي در كه ،است اسدآبادي الدين جمال سيد ،مبارزين اين چهره نخستين

 در .گذاشت يادگار به خود از مثبتي آثار و داد انجام استعمار عليه مؤثري مبارزات هند

 حساب به وي فكري كارهاي محصول توان  ميرا مشروطيت انقالب و تنباكو جنبش ،ايران

  .آورد

 كشورهاي رهبران به و برد  ميكار به صراحت سيدجمال ،زمين مغرب شناخت در

 اين كه شده چه !اسالمي و شرقي كشورهاي بزرگ داران زمام اي« :كه زند  مينهيب اسالمي
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 را شما آنها كه صورتي در داريد؟  ميدوست را آنها چرا كنيد؟  مياعتماد بيگانگان به همه

  »دانند؟  ميخود دشمن

 به .بكشيد دست آنان از است بس« :كه دهد  ميرهنمود اسالمي كشورهاي رهبران به و

 و »نماييد التفات خود ميهني و ديني برادران دربارة و ،كنيد توجه خود ميهن فرزندان سوي

  1»!بود خواهند شما همكارانترين  مطمئن و ياران بهترين اينها كه ديد خواهيد وقت آن«

 كشورهاي در را غرب دانش و فرهنگ خواهند  مييشانهاند هساد كه را زدگاني غرب او

 را فرهنگ و دانش كه افرادي اين از« :گويد  ميو كند  ميتوصيف خوب ،دهند اشاعه خود

 به خود خدمات در اگرچه ،نيست اينان روان در علوم آن سرچشمه ،اند هآموخت رانديگ از

 را آنچه آنان زيرا »گردد؟  ميعايد ملت براي نتيجه چه ،باشند صميمي و صادق ميهن افراد

 به كنند توجه »خودهاي  ملت زندگيهاي  ويژگي به كه اين بدون« اند هآموخت ديگران از كه

 به فقط« و ».دارند انتظار بزرگيهاي  هدف ،كوچك كارهاي از« .دهند  ميياد ديگران

 از غرب علوم آموختگان براي تصورات اين ».كنند  مينگاه ،اند هفراگرفت آنچه ظاهر صورت

 آنها حامل بلكه ،نيستند صنايع و علوم اين اصلي صاحبان آنها« كه آيد  ميپيش جهت اين

 قلمداد »محلل آلت« را كشورشان به جديد معارف و علوم آورندگان اين و 2 ».هستند

 را آنان رابطه آخرين و پاشند  ميهم از را اجتماع آن بقيه« خويش اعمال با كه كنند مي

  3».برند  ميبين از هم به نسبت

 را مصر و عثماني كشورهاي و شود  ميعيني مثال يك وارد ،نظري حيطة از سيدجمال

 و صنعت معارف و دانش فراگرفتن براي را خود جوانان ازاي  عده« :آورد  ميمثال شاهد

                                                       
حجــر، الــدين كــاظمي خلخــالي، انتــشارات  الــوثقي، ترجمــة زيــن �الــدين اســدآبادي، عــرو ســيدجمال -1

1356/1357.  
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 خويش كشور به و آموخته را جديد علوم تا داشتند اعزام اروپا به جديد تمدن و »آداب

 شايسته طبعاً ،معرفت و آداب و تمدن آن« كه دهد  ميتوجه دردمندانه بعد و بياورند

  1».اند هيافت تكامل و آمده پديد آن در كه است كشورهايي

 هرگونه از ،اسالم حقه دين اصول« كه كند  ميجلب را خواننده توجه ،تأكيد با بعد و

 خويش پيروان ميان كه است اسالم دين« ».مبراست ننگينهاي  بدعت و منطقي غير نوگرايي

 زندگي زودگذر لذت به را وجودي شرافت و آورد  ميوجود به كامل ائتالف و اتحاد

 به را آنان و نمايد  ميمعارف توسعه و فضايل كسب هب وادار را پيروانش و دهد  ميترجيح

  2».رساند  مياجتماع و تمدن مرتبهترين  عالي

  الهوري اقبال

 ايراني اگرچه اقبال 3.استعمار با او عملي و فكري مبارزات و است اقبال ،سيد از پس

 براي  نندهك تعيين تأثير و دارداي  ويژه جايگاه ايران مذهبي روشنفكران ميان در ولي ،نيست

 گذشته سال 50 در ما فكري رهبران اكثر .است داشته ايرانيان مذهبي انديشة نوگرايي

 كوشش خود كه كرد طرح را »ديني تفكر احياي« نظري لحاظ به اقبال .اند هبود او تأثير تحت

 ماترياليسم و داري سرمايه نظام براي فكري رقيب يك ايجاد در استاي  متعهدانه

 تصوير به خوبي به را غرب از گزيني دوري ،اشعارش ،خود هنري ابزار با وا .ماركسيستي

 را تفكرش و تجربه ،نحو بهترين به »شرق؟ اقواماي   كرد بايد چه پس« قصيده در و كشيد

 ناليد زار آدميت« :گويد  ميكه آنجا ،داند  ميغرب از را »آدميت« مشكالت .است كرده بازگو

 ».اوست از پنهان غم را آدميت ،اوست از انسان حضرت شكالتم« :كه اين يا و »فرنگ از

 در را هرچه او .است ديگري بره كمين در هميشه كه داند  ميبره لباس در گرگي را غرب

                                                       
  88همان، ص  -1

  .96همان، ص  -2

  .البته اين جوشش در ساير كشورهاي اسالمي، از جمله مصر، هم وجود داشته و دارد -3
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 ديگران حال به و »بهروزتر« غربيان از را مؤمن بنده و داند  مي»حق انوار« از است جهان

  .شناسد  مي»دلسوزتر«

  :است انسان نوع هالكت تالش در كه داند  ميتيغي را ربغ در موجود دانش و علم
  

ــه دوش  ــي ب ــان تيغ ــش افرنگي  كوش در هالك نوع انسان سخت      دان
  

 و »سامري« را »حق علم« چگونه كه دهد  ميسر ناله و آه فرنگ ديني بي انديشة از و

  :آموختند »كافري«
  

ــن او   آه از افرنـــــگ و از آيـــــين او ــشة الديـــ  آه از انديـــ
ــد  ــاحري آموختن ــق را س ــم ح  ســاحري نــي، كــافري آموختنــد  عل

  

  .گرفت بايد »رهزن« غرب پنجة از را علم »تيغ« كه كند  ميتوصيه و

 رنگ اين از ،اي شده فرنگ رنگ اسير تو :كه دهد  ميقرار خطاب مورد را شرق ملل

 و بيني دكمخو از را شرق ملل كه اين براي و .»شو افرنگ كافر ،خود مؤمن« ،شو پاك

  :دهد  ميقرار خطاب مورد چنين را ملل اين سازد رها بيني حقارت
  

ــت  ــاز و درد و داغ از آسياس ــوز و س  هــم شــراب و هــم ايــاغ از آسياســت   س
 آمـــــوختيم گـــــري شـــــيوة آدم   عــــشق را مــــا دلبــــري آمــــوختيم
 رشك گردون خاك پاك خـاور اسـت          هم هنر هـم ديـن ز خـاك خـاور اسـت            

  

 با و نمايد توصيف ما براي را فرنگيان اعمال و فرنگ كه كند  ميسعي مندانهدرد سپس

  :دهد  ميتوضيح عالمانه بعد و »فرنگ؟ كار از و افرنگ از داني« :پرسد  مياستفهامي لحن
  

 مــا و جــوي خــون و اميــد رفــو  زخم از او نـشتر ازو سـوزن از او         
  

 از .سوداگري هم و كند  ميهيپادشا هم ،شرق در كه داند  ميموجودي را غرب و
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 كند  ميبيانتر  روشن و گيرد  مي»خراج«اش  پادشاهي موضع از و برد  مي»نفع« ما با تجارت

  ».است شر دل اندر و خير زبانش بر« ،است شده سوداگر كه پادشاه اين كه

 از« :كه دهد  ميهشدار صراحت با هنري تكنيك از استفاده با ،بعد به مرحله اين از

  :كه اين يا و »تست كرباستر  نرم شحرير
  

ــي ــذر  بــ ــاه او گــ ــاز از كارگــ  در زمـــستان پوســـتين او مخــــر    نيــ
 در گـردش ماشـين اوسـت      هـا     مرگ  حـرب و ضـرب آيـين اوسـت          كشتن بي 

ــده  ــالينش مـ ــه قـ ــود بـ ــاي خـ  بيدق خـود را بـه فـرزينش مـده           بوريـ
 سگ است مشك اين سوداگر از ناف         دار و در لعلش رگ اسـت       گوهرش تف 

  

 ؛نخورند »مي« او »خُم« از كه دهد  ميقرار عتاب مورد را شرق هوشمندهاي  انسان و

 هشدار را شرق آزادةهاي  انسان اقبال .»مرد ميخانه همين اندر خورد كه هركس« كه زيرا

  :كنند مصرف را خودي كاالي و باشند خود به متكي كه دهد مي
  

ر  اي    آنچه از خاك تو رست     ن فروش و آن بپوش و آن بخور       آ  مرد حـ 
  

 كشورهاي اوليه مواد با را فرنگ برخورد نحوة خاصي زيبايي با ،مطلب ادامة در و

 بيان را غرب محصوالت مقابل در ما خودباختگي و ما به محصوالتش ارائة و ،شرقي

  :كند مي

 بــاز او را پــيش تــو انداختنــد  قــالي از ابريــشم تــو ســاختند   
 رنگ و آب او تو را از جا بـرد           رش افسون خـورد   چشم تو از ظاه   

  

  :دهد  مينشان ما وضع از را خود دلواپسي و نگراني اقبال ،شعر قطعه اين پايان در
  

 گوهر خود را ز غواصان خريد       واي آن دريا كه موجش كـم تپيـد        
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  خان كوچك ميرزا

 ،مردمي نهضتي تشكيل با ،انقالبي روحاني يك ،جنگلي خان كوچك ميرزا ،اقبال از بعد

 ،»عدالتي بي رفع و امنيت برقراري« ،استقالل تأمين يعني ،»بيگانه نيروهاي اخراج« خواهان

 دموكراسي تأمين يعني ،»استبداد و خودكامگي با مبارزه« و اجتماعي عدالت تأمين يعني

 ادمو( دموكراسي تأمين در جنگل اهداف صراحت با جنگل نهضت مرامنامة در .شود مي

 ماده( مملكت استقالل از دفاع و )چهارم ماده( اقتصادي عدالت تأمين ،)سوم و دوم ،اول

 ،كشور از بخشي در ،كوتاه مدت يك براي توانست عمل در حتي ميرزا .شود  ميبيان )هفتم

 بين را ملي همكاري و دموكراتيك روحيه و كند ايجاد »سوسياليستي« جمهوري دولت يك

  1 .زند محك ،متفاوت عقيدتيهاي  ديدگاه با ،سوسياليسم طرفداران

  نخشب

 را »خداپرستهاي  سوسياليست« 1322 سال در كه بود مبارزي مسلمان نخشب محمد دكتر

 به كه او .كرد تأكيد »اخالق و عدالت ،آزادي« وحدت بر بار اولين براي او و داد تشكيل

  :كند  ميتصوير چنين را خود زمان شرايط ،بود پيوسته مصدق استعماري ضد مبارزه

 تمـدن  پرشـكوه  ظـاهر  تأثير تحت و خود جامعة بار اسف اوضاع از گريزان ما جوانان
 موجـود  اخالقي و ملي فضايل و ،اند  هداد دست از را خود استقالل و شخصيت ،غرب

 را چيـز  همـه  بورژوازي ،غرب در آنكه حال و اند هكرد رها را خود اصيل فرهنگ در
 انحطـاط  برجـسته  نـشانه  يك .است ساخته زور بردة را چيز همه شرق در و پول اسير

 و نـزاع  موجب كه استاي   سودجويانه و نظرانه تنگ خودپرستي )مدرن( جديد اخالق
  .است ناپذير پايان تجاوز و جويي سلطه و رحمانه بي رقابت و جنگ

  :گويد  ميديگر جاي در و

 رشـد  و عدالتخواهانـه  و بانـه طل حـق  افكار به متكي دموكراسي و سوسياليسم اصوالً

                                                       
  .ابراهيم فخرايي، سردار جنگل، سازمان چاپ و انتشارات جاويدان، بدون تاريخ -1
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  .است اجتماع اخالقي - فكري

  :كند  ميدفاع چنين خداپرستي انديشة از ليبراليسم و ماركسيسم نقد ضمن او

 بر كه است قائل را قدرت و اراده اينها    انسان براي كه است خداپرستي فكر طرز اين
 حـاكم  دخـو  سياسـي  و اقتـصادي  روابـط  بـر  و اجتماعي مقدرات بر خود سرنوشت

 ايـن  و تواننـد   نمـي  يـك  هـيچ  ،بـورژوازي  نه و ليبراليسم نه و ماركسيسم نه... شوند
 فكـر  طرز اين بلكه ،باشند نواحي اين ثمربخش انقالب تئوري كه ندارند را صالحيت

 ،امـروز  دنيـاي  افتادة عقبهاي    ملت انقالب تئوري كه است سوسياليست خداپرستان
  .است آينده دنياي پيشرو و قهرمانهاي  ملت

  :كند  مينقد چنين را محمدرضاشاه و رضاشاه عملكرد و اجتماعي روابط او

 زحمـتكش  ميليون پانزده نيست و هست و مقدرات ،حكومت كه پيشين سياسي روابط
 ... ،سـپرده  بـزرگ  دار سرمايه و فئودال و مالك و خان مشتي دست به را شده غارت

  .گردد غرق سقوط درياي در بايد

  :كشد  مينقد به هم را جامعه سنتي فرهنگ در رايج ييتقديرگرا

 بـي  از را مردم پريشاني و بدبختي كه فلسفي و فكري بينش و اجتماعي عقايد و افكار
... دانست  مي جغرافيايي مقتضيات و شرايط از يا ،تقدير مشيت يا ،كجرفتار فلك مهري

  .داده دست از را خود وجودي اثر

 ارزيابي بينانه خوش را 30 تا 20 دهة ملي جنبش و اهرضاش سقوط از پس شرايط او

  :گويد  ميكه جايي تا كند مي

 ثمـربخش  و سـودمند  نحـوي  به را فعاليت و كار انراندم ،اجتماعي و سياسي شرايط
 هـر  بـراي  داري دامنه و بزرگ و وسيع ميدان اجتماعي پيكارگر هر برابر در كه ساخته

  .است موجود سوسياليستي و ملي ليتفعا نوع

 توده حزب توسط كه طبقاتي مبارزه تئوري ،جامعه شرايط به توجه با ،حال عين در ولي

  :نويسد  ميو داند  نميمناسب زمان آن در را ،است شده  ميطرح

 وجـود  متفـاوت  و مختلـف  نهايت بي طبقات ،اقتصادي لحاظ از هنوز كه اجتماعي در
 مترقـي هاي   دسته و كارگران از نروشنفكرا پراكندگي و نفاق موجب تئوري اين دارند
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 در فقط است مادي مكتب نتايج از كه آنجا از طبقات جنگ تئوري .شود  مي يكديگر از
 و عجـز  مـوارد  از بسياري در و است اجتماعي جريانات توجيه به قادر خاصي شرايط
 بـه  ،منطقـي  و درست روش به اتكا با بايستي وصف اين با .گردد  مي آشكار آن زبوني
 و تمـاعي اجهـاي     آرمـان  بـه  نيـل  راه در ايـران  ملـت  اتفاق به قريب اكثريت تشكل

  .بود اميدوار سوسياليستي
  

 صـاحبان  و فنـي  كـارگران  حتـي  ،زيـادي  عـدة  كه اساس بي واهمه و ترس شايد... 
 سوسياليـسم  از را جزء وران پيشه و مالكين خورده و كشاورزان و كوچكهاي    كارگاه

  .باشد جمع همين نطقيغيرم روش جهنتي ،فراگرفته

  :است گرفته قرار او جدي نقد مورد هم شوروي به توده حزب وابستگي

 و حـزب  و دموكراسـي  معنـي  آنكه از پيش را بدبخت و گرسنه ملتي است صالح آيا
 طرفـداراي  و آن و اين از حمايت نام به بداند را مبارزه رسم و راه و اجتماعي مسائل

 و انـدازيم  هـم  جان به بلوك آن و بلوك اين به تگيوابس و كشور آن و كشور اين از
  !بپاشيم؟ها  آن ميان در مرگ خاكستر مثل را پراكندگي و بدبيني و نفاق تخم

هاي  فعاليت« از صراحت با »بار و بند بي« و »آزاد اقتصاد« اجتماعي روابط نقد ضمن او

 نيروي را رزانكشاو و كارگران و گويد  ميسخن »اجتماعي سودمندي جهات در انساني

  :داند  ميثروت مولد اصلي

هـاي    پيكاره .عبوديت طوق ناچارند... ثروتند اين اصلي مولد كه كشاورزان و كارگران
 باشند آنهايي دست زير و ذليل و خوار كنند  ميكار كهها  آن و نهند گردن به را پرمدعا

 ساماني و سر بي ينا به كه استاي    دهنده نجات داروي تنها سوسياليسم .دارند پول كه
  .داد خواهد خاتمه

  .داند  مي»سوسياليستي مقدس خواست يك« را مصدق توسط نفت كردن ملي او

 سرمايه متوجه را خود نقد كه است نوگراياني معدود جزو 1330 و 20 دهة در نخشب

 ماسال بر منطبق را آن و كند  ميدفاع باكانه بي سوسياليسم از و كند  مياستالينيسم و داري

  .داند  ميثروت توليد عامل را كار او .داند مي
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 انديشة تكامل به ايران شرايط از شدن دور و امريكا به مهاجرت با بنخش متأسفانه

  .كند  نمياقدام آن بيشتر تفسير و تشريح و تدوين و خود

  مصدق دكتر

 كشور يك ماه 28 توانست نيز عمل حيطة در مصدق دكتر ،خان كوچك ميرزا از بعد

 مسير در ،بود خارجي و داخليهاي  توطئه محاصرة در كه را محصولي تك مانده بعق

 تراز بار اولين براي و كند اداره داخلي نيروهاي همكاري با فقط و غرب استعمار از جدايي

 داري ـ امالي سالمت و تسامح ،دموكراسي 1 .نمايد مثبت را كشور خارجي بازرگاني

 يك در كه داد ارائه را نفت بدون اقتصاد ،اقتصادي بخش در .گذارد نمايش به را دولتمردان

 تاريخ در كه است گذاشته جاي به ارزشمندي بسيار دستاوردهاي ماهه بيست دوره

 ،استعمارستيزي ،دولتمرد يك عنوان به مصدق ديناميسم 2.استثناست ايران اخير يكصدسالة

  .باشد ي منفت از مستقل اقتصاد زاي درون توسعه و ساالري مردم

  مصدق دموكراسي سوسيال

 دوران مشخصاً و او .است ايران گذشتة و مذهب ،تمدن ،فرهنگ محصول مصدق  .1

 نه و گذشت آن از توان  مينه كه است تاريخي - ملياي  تجربه او ماهة28 حكومت

 گران و سنگين قدر آن تجربه اين ملي هزينة .سپرد فراموشي دست به را آن بايد

  .دهد  نميرا آن از گذشتن اجازه سليمي عقل هيچ كه است

 ،نيست مصدق از تاريخي سازي اسطوره ،مصدق دولتمردي تجربة يادآوري از هدف  .2

 ديناميسم .هست هم ما دوران نياز او تجربة كه است معاصر دولتمردي مصدق بلكه

 و گفتار نه ،او عيني عملكرد و ،پرداز نظريه يك نه و ،دولتمرد يك عنوان به مصدق

                                                       
  .1369، شركت انتشار، اي، اقتصاد بدون نفت هانور خام -1

  .مقالة نويسنده در مجلة آفتاب، شمارة شانزدهم -2
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 پايبندي مصدق و مانده ارث به او از كه است چيزهايي در ،هايش توصيه و نصيحت

  .است داده نشانها  آن به )سقوطش قيمت به حتي( را خود

 داشته نگه زنده ما دوران براي را او عملكرد ديناميسم ،مصدق استراتژي در انسجام  .3

 ضرورت و استراتژي اين در انسجام عنوان هيچ به كودتا توسط مصدق سقوط .است

 علتاي  عده ،دروني جبهة در كه اين .برد  نميسؤال زير را آن از تبعيت و حفظ

 فداي را اصول كه است آنان خود اشتباه ،دانند  ميمصدق اشتباهات در را كودتا

 توجيه توان  ميرا معصومان شكست نه منطق اين با .دانند  ميزودگذرهاي  پيروزي

  .را رضاشاه و هيتلر ،استالين چون دارانيسياستم پيروزي نه و كرد

 آن آثار عمل در و گيرد قرار ما استفاده مورد بايد امروز كه مصدق جاودانه ميراث  .4

  :است مؤلفه سه داراي ،است مانده باقي

 »منفي موازنة« معروف »تز« عنوان به كه مصدق خواهي استقالل و استعمارستيزي )الف

 برانگيز تحسين ابتكاري و ستودني جسارتي دوم جهاني جنگ از پس دوران در ،يافت تبلور

 از پس كه شد تعهد عدم جنبش بنيانگذاران و رهبران بخش الهام بعدها تز اين .است

  .شد نيز ما شعار »غربي نه شرقي نه« عنوان به انقالب

 شده مصدق زمان از گرتر توطئه و مجهزتر ،مكارتر ،تر پيچيده مراتب به استعمار امروز

 اهداف كه است جذاب ،جديد استعمار براي گذشته از بيش حتي جامعه شرايط و است

 با اآلن و برد انگليس نفت شركت را ما نفت موقع آن .كند دنبال را خود استعماري

  .قيمت همان به تقريباً و برند  مينفتيهاي  شركت و كشورها تري پيچيده مكانيسم

 .داشت عملي تعهد و نظري اعتقاد ساالري مردم با استعمارستيزي پيوستگي به مصدق )ب

 و زحمتكشان از طرفداري و راديكال شعارهاي تحت توده حزب كه مشكالتي همة با

 پيغام مصدق بهها  امريكايي كه موقعي ،بودند كرده ايجاد او براي ضدامپرياليستي مبارزه

 .است حل قابل نفت مسئله ،ها آن سركوب و توده حزب فعاليت كردن ممنوع با كه دادند

  .هستيم ساالر مردماي  جامعه ايجاد تقالي در همچنان ما امروز و بود منفي مصدق جواب
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 آن مورد در سهواً يا عمداً و است نشده فهميده زير داليل به مصدق نفت بدون اقتصاد )ج

  :است شده ايجاد فهمي كج و بدفهمي

 كه اند هكرد وانمود چنين كودتا يخارجهاي  تئوريسين حتي و او داخلي عمال و شاه  .1

 امروز .است بوده ايران مردم نارضايتي و اقتصادي مشكالت دليل به مصدق سقوط

 عليه »استعماري ،سياسي ،نظامي« كودتاي فراوان مدارك وجود داليل به خوشبختانه

 رسماً امريكا ديپلماسي قوة سابق رئيس حتي و است شده روشن همگان بر مصدق

  .است كرده عذرخواهي راناي مردم از

 كه اند هرفت راست »چپ« موضع از و اند هزد قدم وادي اين در هم توده حزب رهبران  .2

  .است شده روشن حدودي تا هم حزب آن عملكرد و نظري نادرستي خوشبختانه

 بدون و اند هكرد انتقاد مصدق نفت بدون اقتصاد برنامة به مصدق طرفداران حتي   .3

... و »امالك مصادرة« و »ارضي انقالب« انتظار ،وي دوران اجتماعي شرايط به توجه

 عملكرد عدم در را او نفت بدون اقتصاد »شكست« و مصدق سقوط و دارند او از

 دارند معرفتي اشكال ،سوءنيت جاي به كه افراد اين دربارة كه دانند  مياو راديكال

  :گفت بايد

  دشك  ميمـرآورانـيـت هـنـعـط    نيست تيرانداز تركان از ترسم

 اقتصاد« از توانسته موجود ارقام و آمار اعالم با و كارشناسي موضع از كه كسي تنها  .4

 كه استاي  خامه انور دكتر كند ،فكري تعصب بدون ،علمي دفاع مصدق »نفت بدون

 اين ازتپيش درواقع و برداشته زمينه اين در راها  قدم اولين نفت بدون اقتصاد كتاب در

 در مصدق اقتصادي عملكرد درك زمينة در .است مصدق اقتصادي برنامة به نگاه نوع

 برنامة بودن مثبت و موفقيت موجود اطالعات بااي  خامه دكتر .هستيم راه آغاز

 بايد كهاي  خامه دكتر كار حسن .است كرده اثبات امكان حد تا را مصدق اقتصادي

 و ايدئولوژيك تعلقات از فارغ ،والًا كه است اين ،باشد هم ما تأكيد و توجه مورد

 بر مبتني ثالثاً .دارد مصدق دوران شرايط از واقعي درك ،ثانياً .است حزبي منافع
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 و تأييد شاه سيستم توسط 1355 سال در كه است اقتصادي - آماري مستنداتي

  .است شده تصويب

 زياديهاي  كتاب نسبتاً مصدق ساالري مردم و استعمارستيزي مؤلفة دو مورد در  .5

 اذعان مؤلفه دو اين به همگان تقريباً انقالب از پس سال 25 و است شده منتشر

 ساكت و منزوي مصدق معاندين .دانند  ميمصدق موفق كارنامة جزو را آن و دارند

 !نامند  مي...و فئودال ،»زاده اشرف« را او و اند هيازيد دست زني برچسب به يا اند هشد

 مصدق »نفت بدون اقتصاد« مورد در متأسفانه ولي ،اند هكرد فاعترا آن به منصفين و

 و عامداً جهاني داري سرمايه نظام در ادغام طرفداران يا شده گفته سخن كمتر يا

 تاريخي تجربة اين فراموشي و درك عدم در سعي يا و اند هكرد تحريف را آن عامالً

  .دارند موفق

 خود »نفت بدون اقتصاد« تز با مصدق كه تاس اين ،شده انجام كه تحريفاتي از يكي  .6

 .است بزرگ دروغي اين .است داشته را ايران نفتي ذخاير گذاشتن بالاستفاده قصد

 تن ميليون دو سالي فروش و 1330 بهمن در ايتاليايي EPIM شركت با قرارداد بستن

 با يايتالياي »سوپور« شركت با قرارداد بستن ،تهاتري صورت به سال ده مدت براي و

 تخفيف با و تن هزار 900 مقدار به ژاپني ي»ايدميتسو« شركت و درصد 50 تخفيف

 و شكسته انگليس نفت شركت تحريم اوالً كه است بوده منظور اين به درصد 50

 188 فقط شد موفق ماه 18 در مصدق اگرچه .شود بهينه استفاده نفت منابع از ثانياً

 ناچيزي رقم 1329 سال تن ميليون 31 فروش با مقايسه در كه بفروشد نفت تن هزار

 پنج شد  ميموفق دولت اگر حسيبي مهندس شادروان محاسبات طبق ولي ،است

 آبادان پااليشگاه از شده تصفيه محصوالت تن ميليون سه و خام نفت تن ميليون

 درآمدي برابر دو كه داشت  ميعايدي دالر ميليون هفتاد ،بفروشد تخفيف با حتي

  .است پرداخته  ميايران به انگليس نفت شركت ،تن ميليون 31 فروش اب كه شد مي

 ما اقتصاد كل وابستگي :است مصدق زمان گرفتاري ،اقتصاد در ما گرفتاري هم امروز  .7
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 به غيرمستقيم و مستقيم كشور بودجه درصد 80 و لزوم مورد ارز درصد 95 ،نفت به

 ،دارد نفت صدور ما اندازه به كه وژنر با ايران مقايسه .است وابسته خام نفت صدور

 اقتصاد شكنندگي ،است نروژ ارزي درآمد كل درصد 20 نفت از آن ارزي درآمد ولي

  .دهد  مينشان را ايران

 توسعة منظور به ،اوست استعمارستيزي مكمل كه مصدق نفت بدون اقتصاد  . 8

 ستقاللا بدون سياسي استقالل .است شده تدوين ايران اقتصاد ديگرهاي  بخش

 اقتصاد و داشت توجه مطلب اين به عميقاً مصدق و نيست بيش سرابي اقتصادي

 در هم ما سال 50 از پس امروز و بود او اقتصادي استقالل راستاي در نفت بدون

 اقتصادي استقالل از منظور .بود حكومتش آغاز در مصدق كه هستيم نقطه همان

 افزوده ارزش با منطقي و برابر رتباطا ايجاد بلكه .نيست چيز همه در شدن خودكفا

  .است صادراتي محصوالت در رقابت قابل

  اقتصادي گذشتة ميراث

  :از عبارتند كه بود مواجه شرايطي با خود وزيري نخست هنگام به مصدق

  .20 و 19 قرن در كشاورزي اقتصاد رشد از جلوگيري و تخريب .1

 از ،كشاورزي توسعة از ريجلوگي جهت ،خوزستان در انگليس استعمار عملكرد -

 در فرانسوي شركت يك به خوزستان توسعة امتياز لغو براي شاه ناصرالدين به فشار طريق

 سال درها  فرانسوي مجدد پيشنهاد ،ها انگليس دوبارة فشار تحت و 19 قرن دوم نيمة اوايل

  .شد سپرده فراموشي بوتة به 1878

 سد احياي دربارة تا درآمد ايران لتدو استخدام به هلندي مهندس يك 1902 سال در

 گزارش 1904 ژوئن 7 در مهندس اين .كند مطالعه كارون آبياريهاي  شبكه احياي و اهواز

 برآورد استرلينگ ليره هزار 400 را طرح هزينه و داد شاه مظفرالدين به را خود مطالعات

 طريق از( .دهند انجام هسال ده را طرح اين كه كرد قانع را شاه ،صدراعظم ،الدوله عين .كرد
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 ،عمالشان وها  انگليسي ).بود ليره ميليون يك حدود كه شاه شخصي ذخاير يا دولت بودجه

 توسعه طرح كه اين ضمن او و كند سفر اروپا به كه كردند تشويق را شاه مظفرالدين

 مسافرت اين براي ليره هزار 140 مبلغ خواست الدوله عين از گذاشت كنار را خوزستان

  .شد فراموش هميشه براي خوزستان توسعه طرح .كند فراهم

 در ،1856 سال در پاريس معاهدة امضاي از پس انگليسي مأموران سيستان مورد در -

 هيئت 1872 سال در و كردند مطرح افغانستان براي را سيستان مالكيت ادعاي 1859 سال

 از را سيستان از هايي قسمت 1873 سال در و آمدند ايران به سيستان تقسيم براي انگليسي

 يك 1903 سال در .كردند جدا را ديگريهاي  قسمت هم بعد دهة سه و كردند جدا ايران

 وها  نقشه ترسيم براي ظاهراً و نظامي غير و نظامي نفر 1500 بر مشتمل انگليسي هيئت

 را خود رأي 1905 در و كردند اشغال را سيستان ،سيستان كشاورزي مورد در گزارش تهية

 عمالً و كرده تكميل را خود قبلي عمل كار اين با .كردند صادر سيستان آب تقسيم مورد در

 هندوستان به روسيه احتمالي حملة امكان كه كردند تبديل »سوخته سرزميني« به را سيستان

 در كه شد اين عملكردها اين نتيجة .كنند فراهم خود براي را دفاع شرايط و سازند منتفي را

 سيستان مردم انبوه مهاجرت ،سيستان در قحطي و خشكسالي دليل به بار چند من دخو سن

 و ،قائنات غله رانبا روزي كه سيستان و شد فراهم گرگان و مينودشت ،خراسان شمال به

 در آن مردم كه شده يزرع لم و خشكاي  منطقه به تبديل امروزه ،بود انخراس و بلوچستان

  .هستند جدي مشكل دچار خشكساليهاي  سال

 دشت و گرگان و اردبيل كشاورزي مناطق كردن ناامن در روس استعمار عملكرد -

 قاجاريه دورة اواخر در ناامني اين .مناطق اين كشاورزي توسعة از جلوگيري و )استرآباد(

 تصاحب و كشاورزان زنان گرفتن اسارت اب كه داشته ادامه هم خراسان جنوب تا حتي

  .است يافته  ميتظاهر ،ها آن منقول اموال

  .خود شخص نفع به كشاورزي مرغوب امالك مصادرة در رضاشاه عملكرد -

 ارز كه طوري به ،بعد به 1304 سال از نفت به كشور اقتصاد روزافزون وابستگي .2
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 ارز اين از غيره و قند ،قماش ،دارو چون ضروري لوازم واردات براي كشور نياز مورد

  .دش  ميتأمين

  مصدق دوران در ايران اقتصاد ساختار .3

 ميليون 95/18 از نفر 244000 ،1335 سرشماري طبق :چادرنشيني و ايلي اقتصاد .1-3

  .اند هشد  ميشامل را جمعيت درصد 3/1 يعني نفر

  :اند هبود روستاها در جمعيت درصد 75 حدود رعيتي - ارباب اقتصاد .2-3

  .است هبود خانواده 450 تملك در كشتزارها اعظم قسمت -

  .اند هبود مالك را دهات كل درصد 38 يعني ده 19000 خانوار 37 -

 5 تا يك كه( بوده مالكان از ديگري گروه تملك در دهات درصد 14 يعني ده 7000 -

  .)اند هداشت ده

  .اند هكرد  ميكار آن روي كه داشته تعلق دهقاناني بهها  زمين درصد 5 فقط -

 اين كه طوري به بوده رشدي به رو بخش خصوصي داري سرمايه اقتصاد .3-3

  .است رسيده 1329 سال در شركت 2431 به 1310 سال در شركت 136 ازها  شركت

  :دولتي داري سرمايه .4-3

  ها بانك تأسيس -

  1306 در خارجي تجارت انحصار قانون -

  تسليحات ،قند ،سيمان ،برق كارخانجات -

  سنگ زغال معادن از برداري بهره -

  كشتيراني ،هواپيمايي ،نآه راه -

  :استعماري بخش .3- 5

  انگليس نفت شركت .الف

  .است داشته تابعة ،شركت 46 و ليره ميليون 170 )1329( 1950 سال در شركت سود -

 حالي در بوده ريال ميليارد 1/22 معادل )1329( 1950 سال در شركت خالص سود -
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  .است بوده ريال ميليارد 3/17 معادل 1329 سال در ايرانهاي  شركت سرمايه كل كه

 درآمد سوم يك حدود يعني ريال ميليارد 1/8 سال آن در ايران دولت كل درآمد -

  .است بوده انگليس نفت شركت

 شركت كاركنان و نفر 36000 ايران سراسراي  كارخانه و ماشيني صنايع كاركنان كل -

  .است بوده نفر 61000 نفت

 به ابستهو كاركنان مجموع .اند هبود انگليس نفت شركت كنتراتچي نفر 136000 -

 ،ها آن تخصص و سواد حد به توجه با كه شده  مينفر هزار 75 حدود چيزي ،نفت شركت

  .اند هآمد  ميحساب به عظيمي نيروي

 در عمالً و بود رويتر با شاه ناصرالدين 1873 قرارداد ميراث كه :شاهنشاهي بانك .ب

  .تاس بوده انگليس نفت شركت خدمت

 1921 در كه بودها  روس با شاه ناصرالدين 1272 قرارداد ميراث كه :شيالت شركت .ج

 و ايران و كرد تغيير آن مديريت شيوة 1306 در و داشتند را كار ادامة تقاضايها  روس

  .اند هكرد  مياداره را آن مشترك طور به شوروي

  مصدق اقتصادي استراتژي تدوين چگونگي

  :كرد تقسيم توان  ميدوره سه به اقتصادي عملكرد لحاظ به ار مصدق حكومت ماه 28

  .است گذشته ،نفت مشكل حل انتظار در و برنامه بدون ماه چهار .الف

  .است كشيده طول ،»نفت بدون اقتصاد« ريزي برنامه ماه چهار .ب

  .اوست اقتصادي برنامة اجراي ماه بيست .ج

  مصدق اقتصادي كاستراتژي اهداف

  :از عبارتند ،شده تدوين ماه چهار از پس كه مصدق يكاستراتژ اهداف

  .بود شده حاصل نفت صدور قطع با كه ارز كمبود جبران .1

  )توليد افزايش و اشتغال ايجاد( اقتصادي ركود و بحران رفع .2
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  .است داشته وجود هم گذشته از كه بودجه كسري رفع .3

  .پذير آسيب راقشا به معيشتي فشار از جلوگيري براي تورم مهار .4

  )است شده اجرا آنچه( ماهه بيست عملي اقدامات

 ،قماش ،قند( يك درجة كاالهاي براي فقط .واردات كردن محدود و صادرات تشويق .1

  .گرفت  ميتعلق دولتي ارز )صنعتي لوازم و دارو

 صادر هم گاو مس و سگ مدفوع حتي كه بود شده كارساز حدي به صادرات تشويق

  .شد خواهد ذكر صادرات ارقام و اعداد نوشته نهمي در .شود مي

  ضروري مخارج براي ارز تهية .2

 1264 معادل كه شده برداشت اسكناس پشتوانة حساب از ليره ميليون 14 مبلغ .الف

  .رفت فروش به ريال ميليون

  :پول المللي بين صندوق با ارزي معاملة .ب

 سال در و دكن دريافت ارز نستتوا  ميايران ،ريال مقابل در صندوق اساسنامة طبق

 ضمن كار اين .شد دريافت ارز ريال ميليون 284 معادل ،دالر هزار 750 و ميليون 8 ،1330

  .داد افزايش را ملي پول ارزش ،ارز كمبود تأمين

 تصويب قانوني 1330 مرداد 26 در ،كشاورزي امر دادن قرار اولويت در راستاي در .ج

 بهرة با دالر ميليون 25 مبلغ به وامي ،واشنگتن واردات و صادرات بانك از شد قرار .شد

 پول اين .شود دريافت صنعتي و كشاورزيهاي  طرح جهت سال 15 براي درصد 5/3

  .نشد پرداخت

 ،لهستان ،افغانستان ،هندوستان ،پاكستان ،سوئد( ديگر كشورهاي با پاياپاي معامالت .د

  .معامالت اين در ارز ادلتب حذف و )ژاپن و ايتاليا ،عراق ،مجارستان

  بودجه كسري رفع .3

 از استقراض بدون( آن كاهش حتي و گردش در اسكناس حجم داشتن نگه ثابت -

  )ملي بانك
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 مورد در مصدق دكتر شخصي و سمبوليك اقدام با ،دولتي جاريهاي  هزينه كاهش -

  .شد  ميپرداخت مصدق ثروت از كه ،وزيري نخستهاي  هزينه

 كه رفت فروش تومان ميليون 50 ،توده حزب تحريم رغم علي ،ليم قرضة اوراق -

  .شد خريداري جامعه متوسط اقشار و مذهبي و ملي افراد توسط

 درصد 11 ملي ناخالص پولي ميانگين رشد كاتوزيان دكتر تحقيق طبق :تورم مهار .4

 و تدلمع« مصدق دوران در تورم نرخ وي قول به و .درصد 7/3 توليد واقعي رشد و بوده

 .»است بوده مصدق دوران از بيش مراتب به كودتا از پس كه صورتي در ،بوده كنترل قابل

 نتيجة در كشور اقتصاد كه است اين گفت توان  مياطمينان با آنچه« كاتوزيان دكتر تأكيد به

  .»بود نكرده تنزل وجه هيچ به آن از ناشي اقتصادي مسائل و نفت درآمد قطع

  كشاورزي بخش توسعة

  كشاورزي بانك سرماية افزايش .1

 100 كه گرفت قرار دولت اختيار در اسكناس پشتوانة حساب از ليره ميليون 14 -

  .يافت اختصاص كشاورزي بانك به ،كشاورزيهاي  وام براي ،آن از ريال ميليون

  .داد كشاورزي بانك به ،ريال ميليون 70 معادل اعتباري ملي بانك ،1331 سال در -

  زيركشاو به بودجه و برنامه سازماني ها كمك .2

 روستاها عمران براي فوق ليره ميليون 14 همان فروش محل از ريال ميليون 500 -

  .گرفت قرار كشاورزي بانك اختيار در دوباره

 )جداگانه قلم دو( ريال ميليون 70 و دالر 2481000 مبلغ به امريكا 4 اصلهاي  كمك -

  .شود مصرف زيركشاو بخش رد كه گرفت قرار دولت اختيار در

  كشاورزي توسعة راستاي در قوانين تصويب .3

 50 از بيش دهات بعضي در ،1331 مرداد 22 در دهات در عوارض لغو قانوني اليحة -

 كار شامل عوارض اين كه ،است شده  مياخذ مالكان نفع به دهقانان از عوارض نوع
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 موظف همچنين .است بوده غيره و تسوخ ،هيزم ،علوفه ،مرغ ،گوسفند ،مجاني و اجباري

  .كنند رسيدگي نوبت از خارج ،عوارض اين مورد در دهقانان شكايت به كهها  دادگاه كردن

 كشاورزان سهم به درصد 10 قانون اين طبق .مالكانه بهرة درصدي 20 كاهش قانون -

 در دهقانان ضمناً و گرديد  ميروستاها عمران صرف ديگر درصد 10 و شد  ميافزوده

 روستاها امور به مربوط گيري تصميم شوراي در و ،شدند  ميشريك ،روستا اداره مديريت

  .بودند اكثريت در

  كشاورزي وزارت به دولتهاي  خالصه و امالك انتقال -

 را امالك اين .بود گرفته بازپس ،1328 سال در راها  آن شاه كه ،شاه امالك بازستاندن -

 آذر 3 قانوني اليحة طبق امالك اين .بود كرده مصادره خود نفع به مالكان از زور به رضاشاه

  .رود كار به ،كشاورزي بهبود راه در تا ،شد گذاشته كشاورزي وزارت اختيار در 1331

 ماليات از مصرف و توليد تعاونيهاي  شركت و روستاييهاي  صندوق كردن معاف -

  .سال 5 مدت براي

  .آنها يدكي قطعات و كوب خرمن ،بوجاري التآ ماشين ،تراكتور 1100 خريد دستور -

  زحمتكش طبقات زندگي سطح بهبود

  دهقانان عوارض الغاي -

  مالكانه بهرة كاهش و دهقانان سهم افزايش -

  پرورش و آموزش بودجه افزايش و آموزگاران و دبيران حقوق افزايش -

  پايه دون و جزء مستخدمان حقوق افزايش -

  اجتماعي تأمين قانون -

  كشاورزي اصلي محصوالت واردات و صادرات ايسهمق

 ،خود ماهة28 حكومت در اعتقاد اين كردن مليع و دموكراسي به عميق عتقادا با ،مصدق

 ،روستاييان( جامعه اكثريت و )كشاورزي( اقتصادي عمدة بخش به جدي توجه با همراه
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 را آن و تشكيل »كراتدمو - سوسيال« دولت يك )...و كارگران ،پايه دون كارمندان ،معلمان

 به مهمي تجربة ،زمان آن در جامعه اجتماعي - اقتصادي ماندگي عقب رغم علي .كرد اداره

 حل را نفت مسئلة توده حزب سركوب با كه نپذيرفت را امريكا توصية او .گذاشت يادگار

 راياج با و داد نشان دموكراسي به را خود تقيد و تعهد عمالً و لفظاً عمل اين با و كند

 اقتصادي ديگرهاي  بخش در ايران اقتصاد بالقوههاي  توانايي ،»نفت بدون اقتصاد« برنامة

 تأثير ماهه28 حكومت اين ،هرحال به .كرد كارآش را )خدمات و معدن ،نعتص ،كشاورزي(

 بعدي مراحل در كه گذاشت باقي ملي و ديني روشنفكران انديشة در ماندگاري و عميق

 و عمق ،دوران اين تأثير تحت مذهبي ـ ملي انديشة بعدي كاملت .شد ظاهر آن آثار

 ،1357 انقالب از بعد در ،آن باالي هزينة رغم علي كهاي  تجربه .يافت بيشتري پيچيدگي

  !نگرفت قرار جانبه همه و جدي توجه مورد

  

  تن :واحد  كشاورزي اصلي محصوالت واردات و صادرات مقايسه

 سال  برنج  حبوبات  گندم  جو
  موازنه  صادرات  موازنه  صادرات  موازنه  صادرات  موازنه  دراتصا

1328  0  386-  0  211330-  863  638+  16269  16239  

1329  0  35-  0  107414-  1813  1758+  13776  13628  

1330  3375  3375+  0  1067-  4586  4560+  25166  25091  

1331  15351  15351+  0  49-  10484  10479  62185  62154  

1332  12504  12502+  480  457+  12470  12470  48999  48981  
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  ريال ميليون و تن هزار :واحد     خارجي بازرگاني تراز

 ارزشي موازنه  صادرات  واردات  سال

  واردات و صادرات
    ارزش  وزن  ارزش  وزن  

1328  586  9320  118  1785  7534-  

1329  503  7108  193  3562  3546-  

1330  353  7404  286  4390  3014-  

1331  232  5206  354  5831  625+  

1332  424  5756  443  8425  2666+  

1333  530  8024  490  10288  2264+  

1334  637  10896  507  8023  2863-  

1335  744  26202  463  7930  18273-  
  

  

  ريال ميليون :واحد  سنتي صادراتي كاالهاي ارزش تحول

 تازههاي  ميوه  روده  فرش  سال

  خشك و

 كُرك و پشم  پنبه  كتيرا

  مو و

1329  635  111  450  204  869  165  

1330  656  164  714  214  337  491  

1331  941  61  397  70  943  449  

1332  1339  143  1099  219  2052  699  

  534  1183  15  649  32  704  كل افزايش

  324  136  4/7  144  29  111  افزايش درصد
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  تن :واحد    كشاورزي محصوالت از بعضي صادرات

  پياز  زميني سيب  روغني هاي دانه  پسته  سال

1329  907  1782  5199  1640  

1330  1887  9030  6842  2603  

1331  1165  10167  7175  4410  

1332  729  8414  8290  4837  

  1732  1677  5566  265  ساالنه افزايش متوسط

  

  

  مصدق زبان از مالي- اقتصادي وضع بيالن

  كل جمع  برنامه سازمان  كل داري خزانه  

  ريال ميليون 6/52  ريال 2800  ريال ميليون 6/52  12/2/1330 در موجودي

  ريال ميليون 1200  ريال ميليون 800  28/5/1332 در موجودي

  جنس و مطالبات

  ريال ميليون 2000

  

  

  جاري عوايد از خارج دولت خزانه درآمد

  ريال ميليون 1264  21/5/1331 قانون طبق ليره ميليون 14 قيمت بابت از ملي بانك از دريافتي .1

   " " 650  پول المللي بين صندوق از استقراض دالر 000،750،8 بابت از .2

   " " 500  ملي قرضة بابت از .3

   " " 3120  ٭اختيارات قانون طبق بر اسكناس نشر از دريافتي .4

   " " 5534 جمع
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 مـابقي  و شـده  تپرداخـ  نفـت  شـركت  به نفت شركتهاي    هزينه تأمين جهت ريال ميليون 2500 مبلغ اين از ٭

  .است شده كشور آباداني و عمران صرف

  

  

  1332 تا 1329 دوره طي كشاورزي توليدي تغييرات

  چاي  پياز سيبهاي دانهچغندر پنبه برنج جو گندم  محصول نام

  +5/2  +8/6  +2/5  +3/17 +4/226/146/124/763/41  تغيير درصد

  

  

  )رشد درصد( 32ــــــ29 دوره در صنعت وضع تغييرات

  سرمايه  تعداد  فعاليت نوع

  +23  +6/16  موجود مختلفهاي  شركت كل

  +3/29  +3/17  صنعت رشتههاي  شركت

  +2/31  +6/138  ٭معدن رشتههاي  شركت

  +6/34  +6/12  هتلداري و بازرگاني رشتههاي  شركت

  +9/12  +3/16  برق و آب رشتههاي  شركت

  +102  +7/48  خصوصي و دولتي خدمات رشتههاي  شركت

  +8/4  +9/5  نقل و حمل رشتةهاي  شركت

  
 صادرشـده هـاي     پروانه تعداد كه طوري به است داشته زيادي توسعه ظرفيت ،كشاورزي بخش همچون ،معدن بخش ٭

  .است شده برابر 26 يعني ،يافته افزايش 1332 سال در 1186 به 1329 سال در 45 از معادن از برداري بهره در

  

  مسكونيهاي  خانه اجارة شاخص راتتغيي

  1335  1334  1332  1331  1330  1329  1328  1325  سال
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  3/74  9/64  6/44  6/43  2/42  6/39  9/38  1/26  خانه اجارة شاخص

 بـه  نـسبت  افزايش درصد

  قبل سال

  48/14  07/15  29/2  31/3  56/6  79/1  11/16  ـــ

  

  )درصد( دولتي بخشهاي  ساختمان هزينة تغييرات

  1332  1331  1330  1329  سال

  +206  -8/76  -4/38  ـــ  پيش سال به نسبت رشد درصد

  

  )ريال ميليون واحد(     مصدق دوران در گمرك درآمد

   در درآمد افزايش درصد  1332  1331  1330  1329  سال

  1329 سال به 1332 سال

  درآمد افزايش

  618  45/19  796،3  774،3  423،3  178،3  درآمد

  

  بازرگان مهدي مهندس

 سال كودتاي و مصدق زمامداري تجربه از پس ،بازرگان مهدي مهندس ،ديني احياگران از

 به كتابي ،مسلمان ملل ماندگي عقب علت و توسعه و استقالل و استعمار مورد در ،32

  1.است كرده بيان را نظراتش و نوشته عنوان همين

                                                       

، نقـل   87،  78،  74،  72،  66،  63،  62،  61مهندس مهدي بازرگان، سرّ عقب ماندگي ملل مسلمان، صص           -1
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 و شناسد  ميوابستگي را نامتعادل تجارت و داند  مياستقالل مغاير را احتياج ،بازرگان

  :گويد مي

 مـساوي  حداكثر در يا كمتر ،ديگران به بالنسبه شخص احتياجات حاصل كه زمان هر
 و اسـت  مـستقل  )حقوقي يا طبيعي( شخصي چنين شد؟ او به احتياجات جمع حاصل

  .كند معامله آزادانه تواند مي
 ما به بالنسبه ايرينس احتياجات بر ،ديگران به بالنسبه ما احتياجات درجه يك كه همين
 دو ،بيـاييم  پايين كه پله يك .شويم تسليم بايد نقطه يك يا امتياز يك ،كرد پيدا فزوني

 رفـع  منـابع  و اختيـارات  تمام تدريج به و زنند  مي سرمان بر بيشتر .ايم افتاده عقب پله
  .شد خواهند سوارمان و گرفت واهندخ دستمان از را احتياجات

 داند  ميمردم از منبعث تراوش و توليد با مساوي را استقالل ،ديگر جاي در بازرگان

  :گويد  ميكه چنان

 خاك بر استقالل حقيقت در .است تراوش و توليد مسئلة يك ،چيز هر از پيش استقالل
 مالزم ،كافي دفاعي نيروي يك داشتن .گيرد  ميتعلق اشخاص بر ،گيرد  نميتعلق آب و
  .است مردم از منبعث و متعلق ،يميدا تراوش و توليد بر متكي و

  :شناسد  مياستقالل سرچشمة را ابتكار ،ديگر جاي در و

 و مترادف فقط و است استقالل سرچشمة ابتكار و... است ابتكار محصول توليد قدرت
 قـدرت  ،بـوده  مستقل باشند ابداع و ابتكار اهل آن افراد كه كشوري... نيست آن الزمة
  .باشد  مياراد را استقالل حفظ يلوسا تأمين

 راه تقليد با مبارزه براي و داند  ميافتادگي عقب عامل را غرب از تقليد بازرگان مهندس

  :دهد  ميارائه حل

 خـارجي  از تبعيـت  و تقليـد  .نيست امريكا و اروپا از زننده ناشيانه تقليد جز ما وضع
 جـز  چيـزي  ،باشـد  تقليـد  كـه  تحولي و تجدد... است افتخارآميز عادي و رايج عمل

 .آيـد  درنمـي  آب از افتـادگي  عقـب  و احتياج حالت تقويت و حفظ و كنَكُ دلخوش
  .شود  ميتحكيم اسارت بندهاي

  

  .1374از كتاب انديشة سياسي مهندس بازرگان، سعيد برزين، 
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 ماننـد  را تقليد .است آن از كردن خودداري و آن دانستن بد ،تقليد با مبارزه قدم اولين
 و فروشـي  وطن مطابق را آن مملكت و ملت مقياس در .بدانيم ننگ خود براي تكدي
 و اقتبـاس  در را افتخارشـان  و وظيفـه  يگانـه  ما ادارات و مؤسسات... بگيريم خيانت

 چه و چيست احتياج ،بوده چه سابقه ايران در ببينند ،ندانند خارجيهاي    نمونه انعكاس
 تـصور  را خـارجي هاي    مكتب و اجتماعيهاي    مسلك .آيد درمي آب از مؤثرتر روشي
 اجـرا  و اقتباس قابل ،بالنعل النعل طابق ،دهبو وقتي همه و جايي همه مطلق اصول نكنيم
  .است

 كار در سال 60 حدود كه است ديني نوگرايان تأثيرگذارترين از بازرگان مهندس

 در انقالب از بعد و 50 و 40 ،30 ،20 دهة در او .است بوده مؤثر آثار خلق و انديشيدن

 از ماندگار آثاري و ستا كرده اظهارنظر حكومت و جامعه شرايط به بنا 70 و 60هاي  دهه

 منتشر او از »انبياء هدف ،آخرت و خدا« مقالة كه عمر آخر در .است گذاشته يادگار به خود

 و كرده نظر تجديد ،خود گذشته اعتقادات در بازرگان مهندس كه كردند تصور بعضي ،شد

 موندلو بهاي  مقاله فوتش از قبل ماه چند كه حالي در .داند  ميجدا سياست از را دين

 او عميق اعتقاد كه داشت بيان مطالبي هوايي كيهان در مقاله آن توضيح در سپس و نوشت

 را زدگي غرب با او مبارزه و ايران استقالل ،امريكا زورگويي ،اسالم بودن سياسي به را

 او متأخر و قبليهاي  نوشته از را بازرگان مهندس اعتقادات اهم اينجا در ما .دهد  مينشان

  .شود ابهام رفع ،خوانندگان براي تا ،آورد خواهيم

 و اروپا پيشرفتگي تأثير تحت شدت به اروپا در تحصيل زمان همان از بازرگان مهندس

  :نويسد  ميو گيرد  ميقرار ايران ماندگي عقب

 زيبـايي  و آبـادي  آنچـه  .بـود  آوري ماللـت  بـسيار هاي    سال برايم اروپا آخرهاي    سال
 و محرومها    آن از را مملكتم چون .ساخت  مي بممعذّ تمتع و تحسين عوض به ،ديدم مي

 و يكـارگي ب احـساس  .ديـدم  بركنـار  و نـصيب  بـي هـا    آن ادارة و ايجـاد  در را خود
 ادارة رئـيس  ،مـرآت  مرحـوم  كـه  آن با .بودم شده حوصله بي و كردم  مي خوري مفت

 و تكميـل  هب ديگر جاهاي و انگلستان و آلمان در هم سال دو فرمود توصيه ،سرپرستي
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 بـراي  ايـران  به عتمراج .نمودم مراجعت ايران به ،نياورده طاقت ديگر ،بپردازم تمرين
  .خدمت و فعاليت

  :كند  مياعتراض حدت و شدت با زاده تقي چون زدگاني غرب به حال عين در و

 سـه  بـه  اول قدم در ،شود فرنگي نباط و ظاهر پا تا سر از بايد ايراني كه ديگر ادعاي
 چـه؟  يعنـي  ،شـود  فرنگـي  ايراني .است مبهمي حرف اوالً :خورد ميبر زرگب شكالا

 كـه  است بديهي يك؟ كدام يا آمريكايي شود؟ انگليسي شود؟ آلماني شود؟ فرانسوي
  .است اختالفها  فرسنگ مثالً آلماني يك و فرانسوي يك ساختمان ميان

 اصـالً  !اسـت  خطرنـاكي  فكـر  و مـبهم  كلمة چه ،كردن فرنگ را ايران ،شدن فرنگي
 از بـسياري  نظر در .است ناقص ،نباشد غلط اگر ،دارند فرنگ از ايران در كه تصوري

 كوچك بهشت يك ،قدرت و راحتي ،سعادت و است عيش سرتاسر اروپا ما هموطنان
 ،موهـوم  براساس و است واهي خيال دانيد  مي كه را اين... صلحا آخرت ازاي   نمونه و

 نقـل  هموطنـان  بـراي  را هردو نوش و نيش از نماييم سعي .ماند نخواهد استوار بنايي
  .نماييم

  :گويد  ميكه چنان .است آزادي بر بازرگان مهندس بعدي تأكيد

 ايـن  .رفـت  نخواهد و نرفته جوي يك در سرچشمه در گاه هيچ استبداد و دين آب -
 فرمـانروايي  توانـد   مـي  خـدا  نه .اشت خواهد و داشته وجود هميشه جنگ و تعارض

هاي  طاغوت و استبدادي حكومت نه و ببيند و دهد اجازه را مردم فرمانبري و طينسال
 خود منافع و اوامر جز چيزي به را مردم اعتقاد و اطاعت قبول توانند  مي جديد و قديم

  .بنمايند
  )259 و 258 صص ،مدافعات(

ـ  مبينال الخسران هو ذلك واالخره الدنيا خسر استبداد لواي زير در زندگي -  نـه  تاس
  .آخرت نه داريم دنيا

  )304 ص ،مدافعات(

 كـه  زيـرا  اسـت  بدتر هم كفر از استبداد... شود  نمي پرستيده استبداد محيط در خدا -
 »الظلـم  مـع  يبقي ال و الكفر مع يبقي الملك« :فرمايد  مي پيغمبران سرور و دين آورندة
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  .ماند  نميباقي ظلم با ولي ماند  ميباقي كفر با مملكت و ملك
  )305 و 304 صص ،مدافعات(

 امـر  اين كه چرا .است قدرت و سياست با منازعه و مقابله تاريخ انبياي بعثت تاريخ -
 و سـيطره  تحـت  و بنـدگان  بنـدة  ،شما خواهد  مي خدا و است آزادي خاطر به هم باز

 مبـارزه  كـه  اين براي فرستد  مي را پيغمبران كه است اين نباشيد او جز به كسي قدرت
  .باشند نداشته يسرور و ارباب هيچ مردم تا كنند

  1373 سال مبعث جشن در بازرگان مهندس سخنراني آخرين(

  )1374 بهار ،هاجر پيام فصلنامة از نقل

 برحق كه كسي آن... آيد  مي طاغوت آزادي رفتن با و است ضرورت ،نيست تفنّن آزادي -
 مخـالفين  تبليغـات  و معترضـين  انتقاد از دارد برهان و عقل بر تكيه مكتبش و است استوار

  .است باك چه محاسبه از است پاك حساب كه را آن سعدي قول به .ترسد نمي
  )84 ص ،يك جلد ،آزادي و دين مقاله ،ها ارزش بازيابي(

  :است استقالل بر او ديگر تأكيد

 ،مـالي  ،اقتصاديهاي   جنبه و نداشته نظامي يا ديپلماتيك -سياسي جنبة تنها استقالل -
  .است توجه قابل نيز آن رواني و فرهنگي و يقضاي

  )117 ص ،استقالل سرچشمه مقاله ،8 جلد ،آثار مجموعه(

 اللاسـتق  مخصوصاً و اقتصادي استقالل ،مكاني استقالل بايد سياسي استقالل از قبل -
 ندارد روحي و فكري استقالل ملّت يك كه ميمادا .باشد داشته وجود روحي و فكري
  .برسد ديگرهاي  قاللاست به است محال

  )401 و 400 صص ،چشمي هم چشم مقاله ،4 جلد ،آثار مجموعه(

 .اسـت  آن از پيـروي  از كـردن  خودداري و آن دانستن بد تقليد با مبارزه قدم اولين -
 مطـابق  را آن مملكـت  و ملّـت  مقياس در .بدانيم ننگ خود براي تكدي مانند را تقليد
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  ...1بگيريم خيانت و فروشي وطن
  ... 2است طفيلي و محتاج بنابراين و سايرين عقب در هميشه مقلّد ملّت و مقلد خصش

  3 .است بزرگ آفت تظاهر و تقليد اين
 و محتـاج  روحاً و جسماً بوده شخصيت صاحب كه ،خواستيم يعني ،توانستيم ما اگر -

 و وركش سطح در .نماييم اصالح را خود و دهيم خرج به ابتكار خود از و نباشيم مقلّد
 اسـتقالل  لـوازم  تـأمين  به و توليد به بوده ناراحت بيگانه تحكّم و تبعيت از نيز دولت

  .پرداخت خواهيم
  )121 ص ،مسلمان ملل افتادگي عقب رّس ،8 جلد ،آثار مجموعه(

  :كند  ميتعريف چنين را خود مسلماني آزادي نهضت تشكيل هنگام به ،بازرگان مهندس

  مسلمانيم
 به ما ورود بلكه ،بدانيم نماز و روزه را خود وظيفة يگانه كه معني اين به نه ،مسلمانيم
 از را ديـن  و بـوده  دينـي  فريـضة  و ملـي  وظيفة باب من اجتماعي فعاليت و سياست
 را آزادي .شـماريم   مـي  عبادت را ملت ادارة و خلق به خدمت .دانيم  نمي جدا سياست

 تـشيع  امتيـازات  و يماسال سنن زا را آن حفظ و كسب و الهي اولية موهبت عنوان به
 سـاير  و صميميت و مساوات و عدالت اصول به كه معني اين به مسلمانيم .شناسيم مي

 اعالم متّحد ملل منشور و فرانسه كبير انقالب كه آن از قبل انساني و اجتماعي وظايف
  .ايم بوده معتقد نمايد

  )ايران آزادي نهضت تأسيس هنگام مهندس سخنراني(

  :كند  ميبيان چنين 1340 سال همان در هم را خود بودن نيايرا و

  هستيم ايراني

 بودن ملي و دوستي ايران ،بس و است ايرانيان نزد هنر كه گوييم  نمي ولي هستيم ايراني

                                                       

  .129ص , سلمانافتادگي ملل م سِرّ عقب, 8جلد , مجموعه آثار -1
  .121ص , همان .-2
  .397ص , چشمي  مقاله چشم و هم،4مجموعه آثار  -3
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 و خـود  معايـب  و نـواقص  قبول بر مبتني بالعكس و نيست نژادي تعصب با مالزم ما
  .است ديگران حقوق و فضايل به احترام

 مخالف ولي كنيم  مي پافشاري العاده فوق كشورمان تعالي و استقالل و حيثيت به تنسب
 احتياجـات  و پيوندها روز به روز كه جهاني در زندگي و ملل ساير با تعادل و ارتباط
  .نيستيم شود  ميشديدتر متقابله

  )ايران آزادي نهضت تأسيس هنگام سخنراني(

  مليت

 باشد  مي خود مملكت و قوم و نژاد دانستن برتر كه شوونيسم و پرستي وطن در تعصب
 بـا  شوونيـسم  ميان است فرق اما .باشد  مي روزگارهاي    حماقت بلكه و خطاها از يكي
 خود ابناي و آباء و زادگاه برابر در وظيه و مسئوليت احساس .دوستي وطن و بودن ملي

 تـاريخي  تخـدما  و اثـار  از قدرشناسي و كردن هموطنان و همكيشان و همسايگان و
 تقـوي  و ايمان الزمة بلكه ،ندارد خالص مسلماني و خداپرستي با مقابله تنها نه نمودن

 داشـته  اصـالت  تواند  مي “االيمان من الوطن حب” معروف حديث و شود  مي محسوب
  .باشد

  ).24 و 23 صص ؛ايراني ضد نهضت مقاله ،2 جلد ؛ها ارزش بازيابي(

  :كند  ميمشخص و معني خود ديدگاه از هم را ليبراليسم ،بازرگان مهندس

  ليبراليسم مرحله سه
 سـنت  و قـرآن  از كـه  چنـان  مه آن ،مختلف وهوج در را ليبراليسم باشيم خواسته اگر
  ،بگوييم توانيم  ميكنيم خالصه ،فهميم مي
 بـا  همـراه  و الدين في اكراه ال مصداق به درصد صد ليبراليسم .انسان با خدا رابطة .1

  ؛دنيا زندگي دوران در اندازه و مهلت
 و مراقبـت  ،محـدوديت  ،مـسئوليت  بـا  تـوأم  ليبراليـسم  عـدم  .خود با انسان رابطة .2

 و عقيـده  فرمان زير ،موجوديت و مالكيت و آزادي شكستن و نفي سرحد تا حاكميت
  .شخص خود ارادة و عشق
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 دو هـر  از ،تعـدي  و تجـاوز  ممنوعيـت  و آزادي محـدوديت  .انسان با انسان رابطة .3
 تكامـل  و پيوسـتگي  بـا  همـراه  ،االسـالم  فـي  ضرار ال و ضرر ال اصل طبق بر .طرف

  .انسان به انسان خدمتگذاري و اجتماعي
 دولـت  بـر  نظارت و مردم بر مردم حكومت و دموكراسي هم .انسان و دولت رابطة .4

 و حقـوق  آنچـه  در مـردم  بـه  نـسبت  دولـت  نهاخدمتگذار ليبراليسم هم ،دارد وجود
 قراردادهـاي  و متقابلـه  شـرايط  صـادقانه  رعايت هم و باشد  مي افراد مجازي  ها  آزادي

 كـه  كيفرهـايي  و حدود و ضوابط به تمكين و مصوب مقررات از اطاعت با اجتماعي
 پذيرفتـه  عهـود  و اصول طبق بر ينفمتخل و متجاوزين دربارة قضايي دستگاه يا دولت
  .نمايد  مياجرا شده

  )411 و 410 صص ، قالهم ،6 جلد ،ها ارزش بازيابي(

 او مقاله از توان  ميرا اسالم ،امريكا ،غرب با رابطه در بازرگان مهندس نظرات آخرين

 با »است؟ جهاني رخط اسالم آيا« عنوانش كه را مقاله .فهميد 30/1/1373 در لوموند به

  .كند  ميشروع »عشق و صلح ،ترقي ،عدالت ،آزادي خاطر به« ،عبارت

 ايجاد عامل را امريكا صراحت به و دارد ميبر امريكا توطئة از پرده مقاله ابتداي در

  :گويد  ميو داند  مياسالم از وحشت و ترس

 تـا  اسـت  شـده  ابـداع ها    امريكايي توسط )فوبيا اسالم يا( »اسالم از وحشت« انديشه
 و افتـاده  ارزش از كمونيـسم  سـقوط  از پس كه )دفوبيارِ يا( »سرخ وحشت« جانشين

 داراي اسـالم  از وحـشت  يـا  فوبيـا  اسـالم  شـعار  كـردن  مطرح .شود ،بود شده كهنه
 اهـداف  تـأمين  منظـور  بـه  بيشتر و بوده مينظا و اقتصادي ،سياسي مختلفهاي   جنبه

 كـه  است پاسخي ديگر سوي از و است مياسالهاي    سرزمين در اسرائيل طلبانة توسعه
  .اسلحه مشتريان به آمريكا صنايع دائم نياز

  )30/1/1373 ،وندلوم مقالة(

 شده منتشر هوايي كيهان در بعداً كه مقاله آن توضيح در سپس و لوموند مقالة همان در

  :كند  ميبيان چنين اسالم از را خود برداشت .است
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 اسـالم  حتي... غيره و عدالت ،توسعه ،پيشرفت ،آزادي ،دموكراسي مانند هايي ارزش -
 تحقـق  به بلكه ،كرده دفاعها    آن از تنها هن و بودهها    ارزش اين اصلي محركين از خود

  .است كرده كمكها  آن
  )هوايي كيهان ،لوموند مقالة(

 ،تـسلط  هـدف  بـا  كـه  خـشونت  و تروريسم ،كنجهش ،كشتار ،حمله ،جنگ نوع هر -
 كافران بردن ميان از يا تحميل ،گرفتن اسير ،انتقام ،ديگران كردن مسلمان ،طلبي توسعه

  .است مجاز غير و منوعم باشد همراه مشركان و
  )لوموند مقالة(

 نـسبت  كه شرط بال و چرا و چون بي پيروي و محض اطاعت هرگونه .اسالم نظر از -
 معـادل  شـود  ابـراز  ،خـدا  دستورات حيطة از بيرون ،خاكيهاي    قديس ياها    قدرت به

  .است نابخشودني گناهي و خدا به شرك
  )لوموند مقالة(

 يـا  شورا طريق از ملت عمومي ادارة نظام از مسلمانان سياسي رؤساي ،عمل در اگر -
  .گذاشت اسالم پاي به نبايد را تقصير ،اند هكرد پيدا انحراف )بيعت( مردم رضايت

  )لوموند(

 آيـين  وهـا     اساسـنامه  ما براي )يهوديت و مسيحيت يا( اسالم كه داشت انتظار نبايد -
 ،فنون و علوم ،اقتصاد ،حكومت ،دئولوژياي دربارة كامل رفتة و شُسته قوانين ياها    نامه

 ،خيـاطي  ،آشـپزي  كـه  همچنـان  .بدهنـد  يا باشند داده دستمان به بهداشت و پزشكي
 ،بـالعكس  ولي .اند  هنداد تعليم نيز را اكتشافات و علوم و زندگي فنون ساير و معماري

ـ  خدادوسـتيم  خداپرست اگر - توانيم  مي ما  سيـستم  ،ايـدئولوژي  تـدوين  در ،بايـد  ـ
 نماييم عمل و حركت طوريها    خواسته وها    فعاليت كلّية در و اقتصاد قوانين ،حكومت

 جهت در و خدا سوي به سنت و كتاب طبق بر اوالً كه نماييم فروع و اصول تدوين و
 ،مياسـال  ايـدئولوژي  را آن اسـم  تـوانيم   مـي  كرديم چنين اگر... باشد تقرّب و تكامل

  .بگذاريم... يماسال اقتصاد يا ،مياسال حكومت
  )1373 ،لوموند مقالة توضيح در(
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 عدالت به را خود اعتقاد و ايمان پيش از بيش كه كنم  مي دعوت نيز مسلمانان از من -
 ميان در را احكام و اصول اين و دارند اعالم قرآن تأكيد مورد بشردوستيِ و انصاف و

 بـر  مبتنـي  المللي ينب جامعة يك تأسيس براي و ،اعمال نيز هموطنان به نسبت و خود
  .كنند همياري و همكاري ،ترقي و صلح

  )هوايي كيهان ،لوموند مقاله توضيح(

 يـا  كـرده  پيدا انصراف خدا دين از اينكه صرف به را شخصي باشد قرار وقتي اصوالً
 و زيان و خوف باعث افراد براي دين ترك و بدانيم اعدام مستوجب است داده استعفا

 كـرده  ديـن  بـه  تظـاهر  و تبعيت به مجبور را مردم كه بود واهدخ چنين عيناً شود قتل
 تـا  ،اجبـار  و اكراه حالت الدين في اكراه ال صريح نص برخالف ايمان و دين و باشيم

  .كرد خواهد پيدا را اعدام سرحد
  )هوايي كيهان ،لوموند مقالة توضيح(

  

  احمد آل

 طرح با و شده نزديك مذهبي - يمل نيروهاي افكار بهاش  زندگي از دوراني در احمد آل

 يك طرح وارد ديگران از بيش ،خود زمان در ،روشنفكران خيانت و خدمت و زدگي غرب

 سياسي ساخت و شاه ديكتاتوري و خفقان دوران كه رفت پيش آنجا تا و شد جديد الگوي

 نبدو 1.دانست داري سرمايه و غرب راه از جدا و زا دروناي  توسعه اصلي سد را ،جامعه

 ايران روشنفكري عرصة در عنوان اين كردن عمومي و زدگي غرب طرح در احمد آل شك

  .است بوده كننده شروع و پيشكسوت

                                                       

 -75هاي  قتصادي، شماره اـ احمد، اطالعات سياسي حسين قاضيان، مقالة مفهوم توسعه در آثار جالل آل -1
  .1372اسفند  -، آذر78
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  سازمان بنيانگذاران

 1342 خرداد خونين سركوب از پس و چهل دهة اوايل در »خلق مجاهدين سازمان« بنيانگذاران

 آنچه رغم علي .باختند جان ،هايشان آرمان و راه اين تحقق در و اند هانديشيد  ميالگويي چنين به

 الگوي يك تدوين و كشف دنبال به ،بنيانگذاران ،دادند انجام مجاهدين سازمان وارثان بعداً

 وارد عزيزان اين بر مبارزه استراتژي لحاظ به نقدي هر .اند هبود ايراني -اسالمي بومي توسعة

  .هستند ،پيشتاز ،بيني خودكم و خفقان جو شكستن و گرايي اراده لحاظ به باشد

  شريعتي

 هرچند - شد قضيه اين درگير نظري بحث حيطة در بيشتر كه است شريعتي دكتر ،بعد

 از فراواني موارد خويشتن به بازگشت در و - دارد هم كاربرديهاي  روش به اشاراتي

 ينيروها بر مبتني توسعه و غرب از بريدن در را جنوب كشورهاي متفكران و مبارزان

 اين دغدغه و درد عمق از حاكي شريعتي دكتر تيز و عميق تعبيرات .كرد نقل دروني

  .است زا درون خواهي استقالل بينش يك ايجاد و غرب از تقليد فاجعه از بزرگوار

 زمان روح كه است خودآگاهي متعصب روشنفكر« يا »است متعصب حيوان يك انسان«

 سوسياليسم« يا و »است اعتراض يك امروز ناليسمناسيو« ،»كند  ميحس رااش  جامعه نياز و

 حل راه كه بود او .باشند  مياو تعبيرهاي از مواردي ،است »جديد انسان كشفترين  بزرگ

  :كردبندي  تقسيم مشخص دوره سه به را مبارزه

  .استعمار رفع براي ناسيوناليسم -

  .داخلي جبهه در برابري -

  .»اومانيسم« -

 كه كرد  مياصرار ،»هدف نه است اصل اقتصاد« كه اشتد تأكيد كه اين ضمن و

 سوسياليسم كه حالي در ،است فلسفي خاص مكتب يك »نظري عقيده يك ماترياليسم«
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  1.است حياتي ضرورت يك و انساني آل ايده يك

  2:گويد  ميسخن بورژوازي نظام از ،تر دقيق وتر  صريح ديگري جاي در شريعتي دكتر

 به تنها نه .كرد نابودش بايد كه ،شود  مي نابود تنها نه ،است يدپل بورژوازي ما چشم در
 ؛اسـت  محكوم ،است مغاير - جديد صنعتي نظام در - »جمعي توليد« با كه علت اين

 و كـشاند   مـي  تبـاهي  به را انسان جوهر و است ضدانساني كه علت اين به بيشتر بلكه
 در كـه  را انـساني  و »پـول « به را فطرت و كند  مي بدل »سود« به را »ها ارزش« تمامي
 مطلق متعاليهاي    ارزش مجموعه كه - خدا جهت در« بايد و خداست جانشين طبيعت

 كنـد   مي بدل خونخوار گرگ به ،»باشد دايمي شدن در و تكاملي دگرگوني در - است
 پوزه بايد كه سازد  مي ميش گله را خلق اكثريت و پرست سكه موش يا و مكار روباه يا

 را كـار  و ندنَكَ پوستشان و بدوشند را شيرشان و بچينند را پشمشان تا رندبچ خاك در
 بـر  كه زندگي فلسفة ،نهايت در و بفروشند فرد به ،است آدمي در خدا روح تجلي كه

 فلـسفة  كـه  »پرسـتي  مـصرف « بـه  - اين يعني »خداپرستي« و - است كمال و آگاهي
  .دهد  ميتغيير ،است خوك زندگي
 سوسياليـست  معنـايي  چـه  بـه  و نيستيم ماركسيست ما معنايي هچ به كه است روشن
 و گيـرد   مي انسان زيربناي را اقتصاد ،كلي و علمي اصل يك عنوان به ،ماركس .هستيم

 نفـرت  بورژوازي انسان از و دشمنيم داري سرمايه با دليل همين به برعكس درست ما
 ايمـان  ،انسان ،آن در كه تاس اين ،داريم سوسياليسم به كه اميديترين    بزرگ و داريم

 پرداختـة  و سـاخته  كـاالي  ،نيـست  روبنا ديگر ،انسان اخالقيهاي    ارزش و انديشه و
 در ،دهد  نمي شكل او به توليد شكل ،است خويش علت خود ،نيست اقتصادي زيربناي

 انتخـاب  خود را خود و شود  مي سرشته گلش و آب »عشق« و »آگاهي« دست دو ميان
  .رود  ميراه و دآفرين  مي،كند مي

 شدن خداگونه« :قرآن زبان به .»است انسان در خدا شدن بيدار« سوي به تاريخ تكامل

                                                       

  .مجموعه آثار، بازگشت به خويشتن -1
  .78 -79بقاتي اسالم، صص گيري ط ، جهت10مجموعه آثار  -2
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 ايـن  بايـد  كـه  اسـت  عظيم رسالت اين و آرمان اين تحقق براي و !»طبيعت در انسان
  .كرد رها اقتصاد زندان از را مينز خداگونه

 در فرانسه استعمار با مبارزه انقهرم ،فانون فرانتس وصيتنامة به عمل ،شريعتي علي دكتر

 ما به سوم جهان متفكر يك دردمندانه هشدار و سياسي بيانيه يك عنوان به را ،الجزاير

 توصيه غرب از گزيني دوري به را ما جرأت با و محكم خيلي فانون فرانتس .كند  ميتوصيه

 »است يافته پايان يشههم براي اروپا داستان« :گويد  ميو سازد  مياميدوار آينده به و كند مي

 اين بر مشروط ،تواناييم كاري هر انجام به خود امروز ما« .»جست ديگري داستان بايد« و

 دنبال نبايد را غرب كاروان كه دهد  ميهشدار او ».نباشيم دچار شدن اروپايي وسواس به كه

 كه را فجيعي جنايات« كه تاريخي ،»كند آغاز نو از را انسان تاريخ« بايد سوم دنياي و كرد

  ».كند  نميفراموش ،است داده انجام انسان به نسبت اروپا

 ،»انساني وحدت در شكاف« ،»انساني كار بيمارگونة تقسيم« را اروپا فجيع جنايات او

 »بردگي« ،»نژاديهاي  كينه« ،»خونينهاي  تنازع« ،»طبقاتي اختالفات« ،»ها انسان پراكندگي«

 خواهيم  مياگر كه گويد  ميوصيتنامه اين در وضعيت تشريح رد فانون .داند  مي»استثمار« و

 بپردازيم »آفريدن« به بايد »برسانيم سرمنزلي به را وي خواهيم  مياگر« و رود پيش بشريت

  .كنيم آغاز را »كردن كشف« و

  :كه زند  ميفرياداش  نامه وصيت پايان در فانون

 يـك  ،آيد پديد »نو پوست« يك بايد !رفقا ،انسانيت براي و خودمان براي و اروپا براي
  .خيزد برپاي "نو انسان" يك تا بكوشيد و شود آفريده "نو انديشة"

 و ايراني نوگراي روشنفكران از سلسله اين وارث حيات لحظة تا ،شريعتي ،حال هر به

 .كند  ميتبيين را خود بخش رهايي تئوري نظري لحاظ به كه است )اقبال مشخصاً( غيرايراني

 از گيري بهره لحاظ به هم و بشري جامعة نيازهاي با اسالم انطباق لحاظ به هم او ةانديش

 و ماست جامعة مطرحهاي  انديشه رأس در جهان اجتماعي و فكريهاي  جنبش تجارب

  .است نيافته بديلي هنوز
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  طالقاني

 كه تماس ديني انديشة در ديگري احياگر قرآن مفسر و فقيه يك عنوان به طالقاني اهللا آيت

 درهاي« كه داند  ميعاملي ،داري سرمايه نظام استقرار و صنعتي انقالب از پس را غرب

 درآمده »آنان اقتصادي زندگي متن در ربا« و است »گشوده سو هر از را رباخواري دوزخ

 به« كه دانند  ميهايي مهره را حكومت و تجارت و توليدهاي  دستگاه همه ايشان .است

 و شوند  ميرو و زير و جا جابه آنانهاي  سرانگشت با كه درآمده »اندار سرمايه اين دست

 به خود مجهز و تبليغاتي وسايل با »اندوزند سرمايه و برند سودتر  بيش هرچه كه آن براي«

 و آلوده و پستتر  بيش هرچه را ملل و مردم تا تازند  مياخالق و افكار و سنن«

  ».كنند پرست تجمل

 نخست« كه كنند  ميتصوير گونه اين كشوري هر در راها  غربي رحضو طالقاني اهللا آيت

 بازار و گسترانند  ميرا خودهاي  دام ،بهره كمهاي  وام با« و »گذاري سرمايه و تعاون چهره با

 را محلي داران سرمايه تا آورند  ميپديد گيري چشم اقتصاد و بخشند  ميرونقي را معامالت

 دهند  ميتوسعه كشور آن روستاهاي و شهرها به را خود التدخ شبكه بعد و »اندازند دام به

 افزايش وها  وام تراكم« با نهايت در تا گيرند  مياختيار در را انساني و مادي نيروهاي همه و

 و پايه بي را اقتصادشان و »كنند خم ،آفريده مستقيم خدايشان كه راها  ملت پشت ،ها بهره

  .گردانند مايه

  :1كند  ميتوصيف چنين فرايند اين در را كشورها اينهاي  دولت نقش ،طالقاني اهللا آيت

 وها    بودجه به نيازمند ،آنانهاي    شاخه و فروع وها    دستگاه اين نگهداري برايها    دولت
 ]هـا  غربـي [هـا     همـان  سـوي  بـه  را خـود  نياز دست و شوند  مي سنگينيهاي    ماليات

  .شود زده ملي و معنوي و اديمهاي  سرمايه بر ]حراج[ چوب آخرين تا گشايند مي

 گفت كوبا سفير با مالقات در فوت از قبل خود اظهارنظر آخرين در ،طالقاني اهللا آيت

                                                       

  .263 -262اهللا طالقاني، تفسير پرتوي از قرآن، جلد دوم، صص  آيت -1
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  :كه

 ،كنـد   مـي  استثماري ضد و استبدادي ضد ،ضداستعمارياي    مبارزه كجا هر در هركس
  .است مياسالاي  مبارزه

 طالقاني آقاي وقوف با و بانقال اوايل مقطع در هم آن ،شفاف و صريح اظهارنظر اين با

 .است استراتژيك و پرمعني بسيار ،روحانيت اكثريت اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي مواضع بر

 ماية جان كه است نوگرايي او .است واقعي دموكرات سوسيال يك طالقاني اهللا آيت

 بيان .داند  مي»دموكراسي سوسيال« بشري اجتماع كنوني مقطع در را اسالم ايدئولوژي

 فقهي ،علمي مقام با هم آن سوسياليسم و دموكراسي مورد در طالقاني آقاي صريح و افشف

 ،است شده بيان و تدوين بعداً كه شريعتي نظرات استحكام بر وي مبارزاتي تجربة و

  .افزايد مي

 ذكر ليسمسياسو و دموكراسي مورد در طالقاني آقاي نظرات كه كنيم  ميسعي اينجا در

  .كنيم

 شوراي و قسط پرتو در وحدت« عنوان تحت 1358 تير 30 سخنراني در يطالقان آقاي

 سورة 135 و عمران آل 18 ،حديد سورة 25 آيات تفسير با را مياسال قسط عنوان »مياسال

  :كند  ميبيان نساء

  .بالقسط الناس ليقوم والميزان الكتاب معهم انزلنا و بالبينات رسلنا ارسلنا لقد -
  .بالقسط قائماً العلم اولوا و والمالئكه هو َّالا هال ال انه اهللا شهد -
  .هللا شهداء بالقسط قوامين كونوا آمنوا الذين ايها يا -

  :گويد مي

 ،دادن قرار خود مورد در را هركسي يعني قسط ،دادن او به را هركسي حق يعني قسط
 ،اراسـتثم  .اسـتثمار  نفي ،برگردانيدن خودش به را هركسي فكر و كار ثمرة يعني قسط
 ابتـداي  از بشري جوامع در استاي    پديده بدترين كه انسان از انسان كشي بهره يعني

 طبيعـي  منـابع  از تـا  آفريده آزاد و ،آفريده متفكر و مختار را او خدا كه بشري ،تاريخ
 اسـتثمار  را خـودش  افراد بشر همين بعد .كند استثمار را طبيعي منابع و بشود مند بهره
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 در كه استاي  پديده بدترين ،ترين پست اين و انسان از انسان كشي بهره يعني ،كند مي
 در ،هـست  اسـتثمار  هم دنيا جاي همه در .دارد ريشه دنيا در هنوز و آمده پيش تاريخ
 ،هـستند ها    دولت استثمارگر كشورها از بعضي در كند  مي كه فرقي فقط ،كشورها تمام

 كيـست  .داريم شعار سه ما پس .دهستنها    گروه ،كشورها از بعضي در ،هستند احزاب
  باشد؟ نداشته قبول را شعار ]سه [ اين كه

  .استثمار نفي ،صورت هر به استبداد نفي ،استعمار نفي

 انبيا رديف در را كنند  مياقدام قسط برقراري براي كه غيرمسلماناني ،طالقاني اهللا آيت

  :گويد  ميعمران آل سورة 21 آية به استناد با و داند مي

 القـسط ب يـأمرون  الذين يقتلون و حق بغير النبيين يقتلون و اهللا بĤيات يكفرون الذين ان
  .اليم بعذاب فبشرهم الناس من
 هـايي  آن ،كشند  مي حق بدون را انبيا كه هايي آن ،ورزند  مي آيات به كفر كه هايي آن
  .كشند  ميرا قسط به آمرين كه

 مـن  بالقـسط  يأمرون الذين يقتلون و تكرار ،ارندد يآشناي قرآن تعبيرات به كه كساني
 يـا  نـشنيدند  را انبيـا  نـداي  كـه  مردمي .هستند ديگري گروه يك كه متوجهند ،الناس

 قـاتلين  ،قسط اقامة براي ،كنند حركت قسط راه در اگر .مقصرند نه قاصرند ،نفهميدند
 سـعة  يـن ا ،داده ابعذ بشارت همه به و داده قرار انبيا قاتلين رديف در قران راها    اين

  .است اسالم صدر

  :گويد  ميكه رود  ميپيش آنجا تا جامعه در قسط ايجاد براي ،طالقاني آقاي

 ،قسط ضميمه به آزادي ،اصل« و ».نشاند خود جاي سر آهن زور به بايد را قسط ضد«
  .»عادالنه توزيع يعني

  :دگوي  ميو كند  ميجدا كمونيستيهاي  نظام با را خود راه ،آزادي تبيين در او

 نداشـته  اختالفي ما است ممكن اقتصاد جهت در .است اقتصاد براش    تكيه چپ مكتب
 ،بينيـد   مـي  را ديكتاتوري قلدر دو ،جمعيت ،گروه ،حزب كه جهت اين در ولي .باشيم

 آقايان همين ... شده داده نشان رجو اين دنيا در كمونيسم و كند  مي نفي ملت ]را[ اين
 ،ايـم  نديـده  مكتبـي  مـا  :گفتنـد   مـي  بارها خودشان نزندا دراي    توده حزب افسرهاي
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  .پيوستيم توده حزب به ،نداشتيم فرياد براياي  وسيله

 و كرده عبور پارلماني جمهوري از ،طالقاني آقاي ،ساالري مردم و دموكراسي مورد در

  :گويد  ميشوراها مورد در .است شده معتقد »پارلماني - شورايي« جمهوري به

 تودة بايد را رهبري و اجتماعي نظام و بشود الهام باال به پايين از بايد نهعادال نظام در -

  .كنند انتخاب مردم

 ،باشند داشته نظر حق همه ،باشند داشته رأي حق مردم اگر ،بشود تشكيل شوراها اگر -

  .باشيم متوجه بايد ما و است پذير آسيب الّوا بقاست قابل هرم اين

ها  انسان براي را مسألهترين  مهم ،اسالم و قرآن مكتب ييعن ،ما مكتب ،انبيا مكتب -

 و خود تصميم در خود سرنوشت در يعني ،شده آفريده مختار انسان .داند  ميآزادي

  .است آزاد زندگي روش و راه اتخاذ

  .باشد مؤثر خودش مقدرات در .كند زندگي ازاد .بكشد نفس آزاد خواهد  ميانسان -

 زنـدگي  كـه  نيست اين ولي هست نان و بآ .نيست ندگيز وعدة تنها كه ،نان و آب
 از اول بشوند مسلط مردم بر خواهند  مي كه افرادي )احزاب( ولي .باشد نان و آب شما
 فقـط  ،شكم فقط .آورند  مي پايين ،دهند  مي تنزل قدر آن را انسان يعني ،شكم وعدة راه

 ،خواهـد   مي نفس امتكر انسان .بينيم  مي را دنيا چپ احزاب كه طوري همان ،شهوات
  .كند تنفس ،باشد باز راهش خواهد  ميانسان

 اساسي قانون در ،پيش سال هفتاد كه ايالتي و واليتيهاي  انجمن انتخابات لهئمس اين -

 اگر چي؟ براي .كنيم  ميلعل و ليت هنوز ،است نشده عملي هنوز ما انقالب از بعد ،بود قبل

 ،بود بينشان هم نادرستي آدم فرض به ،نفر هس نفر دو كردند انتخاب مردمش ،دهي يك

 خيلي ،اند هپسنديد هم را نادرست آدم آن ،باشد شيرين بز هند به بايد علف باباجان خوب

  .شد خواهد سبك دولت كارهاي چقدر دانيد  ميبعد ،است خودشان مال خوب

 رآنق مفسر يك و مجتهد يك عنوان به اسالمي اقتصاد فلسفه منظر از طالقاني آقاي

 روشن و صريح ،شفاف نظري اظهار ،جهان امروزي اقتصاديهاي  شاخص مهمترين دربارة

  .است پرداخته اقتصاد مسئله به نو و مدرن روش با حال عين در و است كرده
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 را مردم اقتصاد دغدغة 1358 تير 30 تا ،مالكيت و اسالم چاپ اولين ،1327 از او

 ،اقتصاد مورد در ،بشريي  جامعه به مبتال مسائل مورد در طالقاني اهللا آيت .است داشته

 درباره را نظرش .است داده صريح نظر مالكيت و ربا ،قسط ،استثمار ،داري سرمايه ؛يعني

 و ربا ،داري سرمايه مورد در ولي گفتيم قرآن آيات از تفسيري ضمن در استثمار و قسط

  .كنيم  ميباز بيشتر مالكيت

 مطرح رابندي  تقسيم اين ،1358 خرداد 2 مصاحبه در ،نايرا در داري سرمايه مورد در

  :كند مي

  :كه است معتقد وي ،)كمپرادور بورژوازي( غرب به وابسته داري سرمايه .1

 نـوع  ايـن  .شـود   مـي  اسـتثمار  ]بـومي  دار سـرمايه [ دار سـرمايه  خـود  حتي مردم همة
  .رفت واهدخ بين از قهراً ]57 انقالب[ غرب نفوذ برداشتن از پس داري سرمايه

 زير را مليت و دين ،سياست از اعم ،چيز همه« :غرب خود به مربوط داري سرمايه .2

  ».است حاكم داري سرمايه كشورهاي در كه دهد  ميقرار نفوذ

 رباخوار كه ،ربا .ب و طبيعي منابع و زمين .الف :مبناست دو بر« :داخلي داري سرمايه .3

 طالقاني اهللا آيت ».است ملي اسالم در اساساً يعيطب منابع و زمين و است االرض في مفسد

  .رفت خواهد بين از ]ايران در[ داري سرمايه نوع اين ،اسالم احكام اجراي با كه كند  ميبيني پيش

  :از عبارتند غرب در حاكم داري سرمايه مورد در طالقاني اهللا آيت نظرات اهم

  .شد تبديل بار و بند بي داري هسرماي به اربابي سيستم ،غرب صنعتي انقالب از پس .1

  .شد گشوده سو هر از رباخواري دوزخ درهاي .2

  .افتاد داران سرمايه دست به حكومت و تجارت ،توليد .3

 و آلوده را آنها بيشتر هرچه تا تازند  ميمردم اخالق و افكار ،سنن به بيشتر سود براي .4

  .كنند پرست تجمل

  .افروزند برمي جنگ .5

ها  بهره ،محلي داران سرمايه تخريب از پس و بهره كمهاي  وام ،تعاون هرهچ با نخست .6
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  .كنند  ميمايه و پايه بي را ملي اقتصادهاي و برند  ميباال را

 و حركت ،اقتصادي وضع شدن انفجارآميز هنگام به .كنند  ميايجاد بيكاري افزايش .7

  .داري سرمايه رونق - ركود دوره .كنند  ميايجاد كاذب رونق

  ).استعمار( شود  ميمنتقل خارج به داخل از كشي بهره . 8

  :از عبارتند طالقاني اهللا آيت نظرات اهم ،ربا مورد در

 عهد در( است بوده ملعون و مطرود رباخوار و ناپسند اديان و ملل همة ميان در ربا .1

  ).جديد عهد و عتيق

 داده خدا رسول با جنگ و عذاب در خلود بيم آن به كه است بزرگي گناه رباخواري .2

  .است شده

  .درآمد اقتصادي زندگي متن در ربا ،صنعتي انقالب از پس .3

  1.درآمد مضاعف اضعاف شكل به ربا .4

  ]است كرده مشكل را ربا شناخت ،داري سرمايه اقتصاد پيچيدگي[ رفت محاق به ربا .5

 بررسي با 1953 در دمشق اقتصاد انجمن در آلماني مشهور اقتصاددان ،شاخت دكتر .6

 رباخواران را توليد و كار نيروهاي همة خالص سود و بهره كه نمود اثبات دقيق و رياضي

  2.دارند زيان گاه و سود گاه ديگران و برند مي

  3.شود  ميخونينهاي  انقالب و متخاصم طبقات بروز ،بردگي ،ظلم منشاء رباخواري .7

  :كرد خالصه زير شرح به توان  ميار مالكيت مورد در طالقاني اهللا آيت نظرات

                                                       

 ميليارد دالر به كـشورهاي صـنعتي بدهكارنـد و در            2430عنوان تأييد گفته آقاي طالقاني؛ جهان سوم         به -1
شـرق  (انـد    ت كـرده   ميليارد دالر بهره به كـشورهاي صـنعتي پرداخـ          1800،  2003 تا   1980هاي   فاصله سال 

  )، از قول دويچه وله13/11/1383
  . تريليون دالر سرگردان در بازار بورس فعال است14گويد كه  چامسكي در كتاب فهم قدرت مي -2
از برخورد خشن و سرد آقاي طالقـاني بـا يـك            ) 58مجله سروش، شهريور    (مهندس عبدالعلي بازرگان     -3

  .دهد خوار خبر مي طالقاني نزول
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  .است فطري و غريزي حيوانات در حدي تا و انسان در مالي عالقه منشاء .1

 و فرد واقعي نيازهاي صرف و شخص كوشش محصول كهاي  فرآورده و مال هر .2

  1 .باشد  ميوابسته آن به كه است جمعي و او به وابسته و شخص آن از شود اجتماع

 اشتباه ،صنعتي تحول از پس و غربي مفهوم به داري سرمايه با نبايد كيتمال گونه اين .3

  .اشتباهند اين دچار نوخاستگان از بسياري چنانكه ،شود

 هم آنها گذشته تاريخ به ،مذهبي - ملي نيروهاي اجتماعي ارزش كه است واضح

 وتر  محكم سياسي جريان يك عقيدتيهاي  بنيان و تاريخي ريشة هرچه .گردد برمي

 و بيشتر مردم مشكالت حل در جريان آنهاي  توانايي و عمومي اعتماد باشدتر  منسجم

  .بود خواهدتر  عيني

 به ،طيف افراد اعتقاد عدم يا اعتقاد ،»مذهبي - ملي« نيروهاي وسيع طيف در حال هر به

 و يمنطق ارتباط و كند  ميپيدااي  ويژه جايگاه ،آن تاريخي رهبران عملكردهاي و رهنمودها

بندي  تقسيم .ساخت خواهد روشن نحله اين بزرگان با را آنها فعلي بينشي خويشاوندي

 و اعتقادات ريشة به الذكر فوق مشخص جريان دو به مذهبي - ملي نيروهاي گسترده طيف

 الزم شايد .گردد برمي نحله اين تاريخي بزرگان با آنها ارتباط و نيروها اين عملكردهاي

 اين با شان بينشي رابطة كردن مشخص با مذهبي - ملي نيروهاي فعلي شرايط در كه باشد

 نظرات تشريح و توضيح ،تكامل ،نقد .كنند كمك سياسي فضاي سازي شفاف به بزرگان

 - عاطفي استفاده .است نيروها اين اجتماعي حركت عيني ضرورت بزرگواران اين

 بايد فكري خطوط .نيست مشكالت همة حالّل ولي است كارساز حدي تا تشكيالتي

                                                       

چيـزي كـه در     ...) نه رشوه، استثمار، رانـت، قمـار      (نظر آقاي طالقاني منشاء مالكيت كار خالق است         از   -1
هركس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس            «:  قانون اساسي هم آمده است       46اصل  

ر اصـل   د» .نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود، امكان كسب و كار از ديگري سلب كند                  
ضوابط آن را قـانون     . مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است        «:  قانون اساسي آمده است كه       47

  !را معين نكرده است» ضوابط«و هنوز قانون به طور جامع » معين مي كند
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 مواضع سازي شفاف دوران ،ما دوران .گردد مشخص نيرو هر جايگاه تا شوند روشن

  .نيروهاست سياسي - فكري

  »مذهبي - ملي« طلب عدالت نيروهاي كنوني رسالت

 آن دوستان و روحانيت اختيار در گانه سه قواي و شد يكپارچه حكومت كه 1360 سال از

 .رفت آن ذكر قبالً كه ،شدند رانده حاشيه به و منزوي بيمذه - ملي نيروهاي و گرفت قرار

 حل در اتخاذشدههاي  روش ناتواني و تشديدها  بحران كه رفت پيش شكلي به عملكردها

 ،عامه مشاركت عدم ،اعتياد ،بيكاري ؛چون اجتماعيهاي  بحران .گرديد محرز مشكالت

 ارقام و آمار اگر .كردند پيدا ملموس ظهور و تورم ،تكنولوژيك و صنعتي ماندگي عقب

 انداز پس و استقراض ،نفت پول دالر ميليارد 600 به نزديك رقمي ،كنيم ذكر فقط را كالن

 گفتة به ،داد رخ مغزها فرار دالر ميليارد 400 تا 350 بين ،شد مصرف نفتي غير صادرات و

 مزروعي خاك تن دميليارها  ده ،شد برآورد دالر ميليارد هزار جنگ خسارت رسمي مقامات

 جنگل هكتار ميليون هفت ،رفت بين از ،پيشرفته كشورهاي در متعارف فرسايش از بيش

 نفر ميليون شش تا سه بين بيكاران و نفر ميليون پنج تا دو بين مملكت معتادان ،شد نابود

 مهاجرت مملكت داران سرمايه و كارآفرينان ،نخبگان از نفر هزار 200 سالي .شود  ميبرآورد

 چيزي كنيم محاسبه جهاني عرف طبق بر و بزنيم جمع اگر را ،ها خسارت اين همة .كنند مي

 متوجه سال شش و بيست اين در كه شد خواهد خسارت دالر ميليارد هزار چندين حدود

  .است شده مملكت

 مملكت اجرايي دستگاه در اداري - مالي فساد رشد ،ملموس مادي ارقام اين بر عالوه

 عدد توان  نميكه استاي  فاجعه ،جوانان تفاوتي بي و مذهبي اخالقيات گير چشم كاهش و

 مقصر را جامعه گذشته سال شش و بيست مديريت توان  نميو كرد بيان آن براي رقمي و

  .ندانست

 ،ديگر عبارت به بودها  بحران اين به مردم معقول و منطقي العمل عكس خرداد دوم
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 دستاورد .بود اجتماعي بحران غدة آميز مسالمت ردنك باز سر خرداد دوم مردمي نهضت

 بسيار امري اين و بود شهروندي حقوق نسبي رعايت و سياسي فضاي شدن باز خرداد دوم

 .نيست كافي هرچند ،انقالب فرهنگ گسترش و رشد در گرانقدر است نعمتي و ارزشمند

 فرهنگ توسعه ،زا درون توسعه ،عدالت ،است نبوده آزادي تنها انقالب مغفوله اهداف

 چيزي اين و است بوده هم بيكاري و فقر با مبارزه ،اجتماعي جانبه همه بالندگي ،اسالمي

 اقتصاديهاي  برنامه پذيرش .است شده غفلت حدي تا آن به خرداد دوم از بعد در كه است

 جهان داري سرمايه كشورهاي استقبال و طرف يك از خرداد دوم نيروهاي توسط قبل دولت

 در )فلزات و گاز و نفت مخازن( جهاني كار تقسيمهاي  حيطه در وسيع گذاري سرمايه در

 از بعد سياسي فضاي شدن باز كه بود آورده وجود به را نگراني اين ،ديگر طرف از ،ايران

 به داري سرمايه كشورهاي كاالي و سرمايه هجوم تا كرد خواهد ايجاد فرصتي خرداد دوم

 ،عمل اين با كه شود تسريع جهان داري سرمايه نظام در ايران دغاما فرايند شروع و ايران

  .شد خواهد خوانده انقالب اهداف فاتحة آينده در

 زدايي ايدئولوژي و زدايي آرمان با همراه ،جهاني نوين نظم و جهاني كار تقسيم قبولي

 پيش را نتيجه اين ،ديگر طرف از آزادي و سياسي توسعه بر صرف تكيه و ،طرف يك از

 به پاسخگويي و انقالب تعميق جهت در كه آن از بيش خرداد دوم نهضت كه آورد مي

 ايران گذشته در كه گرفت خواهد قرار مشكالتي حل جهت در ،باشد مردم معوقة مطالبات

 اين حاال و اند هداد  نميراه داري سرمايه اردوگاه در بشر حقوق رعايت عدم دليل به را

 كه است چيزي اين و است شده برداشته راه سر از ،حدودي تا قبلي دولت جدي مشكل

 جهاني داري سرمايه نظام كار دستور در كشورها از خيلي در ايران در شاه سقوط از پس

 بوروكراسي .پيراموني كشورهاي در »شده هدايت دموكراسي« ايجاد يعني .است گرفته قرار

 فساد و خواري رانت با آن اياعض و دوانده ريشه گذشته سال بيست در كه قدرتمندي

 ،هستند زا درون اقتصادي توسعه راه سد ،اند هيافت جديدي طبقاتي پايگاه اداري - مالي

 سنخ هم و خون هم آن با و دارد ريشه بوروكراسي اين در خرداد دوم نيروهاي از بعضي
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 ،ودخ طبقاتي منافع از خارج ،مردم مشكالت حل به قادر دموكراسي نوع اين .اند هشد

 به راست جناح همچون حاكميت درون خردادي دوم نيروهاي از بخش اين لذا .نيست

 اقتصادي مطالبات و گرفت خواهند فاصله مردم منافع و مردم از پيش از بيش زمان مرور

  .ماند خواهد پاسخ بي مملكت زاي درون توسعه و مردم

 و حاكميت ساله ستبي عملكرد ،جامعه درون طبقاتي تحوالت ،جهاني شرايط مجموعة

 كه كند ميتر  قوي را ظن اين حاكميت درون خردادي دوم نيروهاي برخي و راست نيروي

 مستقل اقتصاد به معتقد اسالم و داري سرمايه طرفدار اسالم بين جدي چالشي آينده در

 معوقة مطالبات و مشكالت حل .گرفت درخواهد طلب استقالل و خواه عدالت ،زا درون

 اين حل در مذهبي - ملي راديكال نيروهاي 1 .بود خواهد چالش اين حل ويگر در مردم

 به هم نيروها اين .داشت خواهند تأثيرگذار و كننده تعيين نقش و وظيفه مردم نفع به چالش

 به هم و هستند مملكت خواهي استقالل و اسالم راديكالهاي  انديشه محمل كه اين دليل

هاي  بحران در دخالتي و نقشي 1360 خرداد از بعد لةسا بيست عملكرد در كه اين دليل

 هم قدرت به اگر و گرفت خواهند قرار مردم اقبال و حمايت مورد ،اند هنداشت ايجادشده

 در... و خواه عدالت ،طلب استقالل ،گرا آرمان ،قدرتمند اپوزيسيون يك عنوان به نكنند فكر

  .داشت خواهند ،نندهك تعيين نقش آنها نگري واقع و گران حكومت تعديل

 و طلب عدالت و گرا مردم انديشة ،تاريخي سوابق رغم علي ،فعلي شرايط در

 - اجتماعي نيروي يك كه آن از بيش ،مذهبي - ملي راديكال نيروهاي خواهي استقالل

 آرماني - ارزشي صبغة زندان از پس كه است آرماني - ارزشي نيروي يك ،باشد سياسي

 امكان ،منسجم تشكيالت بايد اجتماعي - سياسي نيروي .تاس شده هم تشديد آنها

 اقبال و استقبال .باشد داشته اجتماعي مشخص طبقاتي پايگاه و سريع و وسيع تبليغات

                                                       

ـ بندي متوجه نيروهاي ملّي اين تقسيم -1 ن بندي كلي بين نيروهاي مسلما شود بلكه يك تقسيم مذهبي نمي  
  )مؤلف. (درون جامعه است
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 از بخشي تمايل و مذهبي - ملي راديكال جريان از روشنفكري و دانشگاهي نيروهاي

 روشناي  آينده از نشان خود مذهبي - مليهاي  راديكال اهداف به خردادي دوم نيروهاي

 بالفعل تا جريان اين بالقوة سرمايه .نيست نيروها اين شدن اجتماعي معني به اين ولي دارد

 ضمن كه است اين واقعيت .طلبد  ميرا خود كار ابزار و است پيش در طوالني راه شود

 نروش خيلي عظيم سرماية اين كردن بالفعل راهكار ايجادشده قضايي و حقوقي مشكالت

 راديكال طيف درها  آرمان .باشد  نميطيف اين درون نيروهاي توافق مورد حداقل يا ،نيست

 اعتقاد .است غايب ،مناسب كار ابزار و نامعلومها  آرمان تحقق مسير ،مشترك مذهبي - ملي

  .باشد  ميرنگ كم )طيف بيرون و درون( همراهان به الزم اميد ولي است قويها  آل ايده به

 كار از گريز اما ،مبرهن مملكتي جاريه قوانين چارچوب در تشكيالتي كار ضرورت

 تفاهم مذهبي - ملي نيروهاي كنوني رسالت و وظيفه .است قوي نسبتاً جمعي تشكيالتي

 آموزش و تبليغ ،تبيين سپس و مشخص استراتژي با فراگير جبهه يك تشكيل روي

  .است طيف اين تاريخي - سياسي - اعتقاديهاي  ارزش

 براي فعلي شرايط در مذهبي - ملي طلب عدالت نيروهاي ،شد گفته كه مشخصاتي با

 در هركدام كه باشند  ميمعاصري شخصيت چهار وارث خود حركت و استراتژي تدوين

  :از عبارتند شخصيت چهار اين .اند هآفريد هايي ارزش خود مبارزاتي فعاليت حيطة

 ،كشور استقالل كنندة مينتأ ،انونگراق ،دموكرات - سوسيال مردمي دولت :مصدق .1

 فساد از عاري و نفس سالمت با مديري و )نفت صادرات بدون( توليدي اقتصاد طرفدار

 و استعمارستيزي جمله از - مصدق ديناميسم ترك با كه هستند كساني امروز .اداري - مالي

 اين در آمريكا با يهمكار و كنند  ميحمايت عراق به آمريكا حملة از - او زاي درون اقتصاد

 عليه بر اسرائيل با همكاري افراطي ناسيوناليسم عنوان تحت حتي و كنند  ميتوصيه را حمله

 است واضح !دانند  ميكبير مصدق وارث را خود تعجب كمال با و ،كنند  ميآرزو را اعراب

 ناخلف فرزند يك همچون فقط و ندارند مصدق با سنخيتي هيچ گروه اين كه

 مصدق راه دهندگان ادامه ،مصدق واقعي وارثين .هستند ملت اين فرزانة پدر »رخوا ميراث«
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  .او راه تجديدنظرطلبان نه باشند  ميخارجي و داخلي سياست در

 سازي فرهنگ )ساالر مردم( دموكرات و ،)سوسياليست( خواه عدالت متفكري :شريعتي .2

 رسم شريعتي تحسين و تمجيد .اسالم روزآمدكنندة و شناس اسالم ايدئولوگي ،شناس جهان

 پروژة شريعتي .رايج ترفند او انديشة محتواي مسخ و حذف حال عين در و است زمانه

 انديشة .دارد ادامه همچنان و است خورده خودش وسيلة به آن كليد كه است ناتمامي

 و ايرانيان سالة150 مبارزاتبندي  جمع ،نداشته سابقه تاكنون كه است نويي حرف ،شريعتي

 رهروان اصلي كار انديشه اين كردن كاربردي .باشد  مي،مدرنيته دوران در ،ها سومي جهان

  .اوست راه

 خواهي آزادي .دورانديش مبارزي و شناس زمان مجتهدي ،قرآن مفسر :طالقاني .3

 انديشة .كرد محدود ،خانوادگي حصارهاي چارچوب در نبايد را طالقاني .طلب عدالت

 ،دعواها اين در او »كشاكش« ،نشد متصلب ،قالبي هيچ در او .است يملّ ميراث يك طالقاني

 آنها كوچكي سبب بزرگهاي  آدم كردن كوچك .اوست سالة 50 مبارزاتي راه و ضدانديشه

  .كند  ميمشكل دچار را سازان كوچك ،شود نمي

 .متعهد شكني بست بن و معتقد گرايي آرمان ،مبتكر سازماندهي :نژاد حنيف محمد .4

 .نيست ناخلف وارثان ارث ،شريعتي و طالقاني ،مصدق همچون ،هم نژاد حنيف مدمح

  .است ايران مردم ماندگار ميراث او كارهاي

  :كرد خالصه چنين توان  ميرا نيروها اين مشخصات

 و فقه مقابل در ،البالغه نهج و قرآن به و معتقدند ايدئولوژي يك عنوان به اسالم به .1

  .دهند ي ماصالت ،حوزه فرهنگ

 حقوق ،تكنولوژي ،علم ،دموكراسي ،سوسياليسم( مدرنيته مثبت دستاوردهاي و نتايج .2

 از گيري بهره و كوشند ميها  آن كردن بومي براي بلكه دانند  نمياسالم مخالف را )...و بشر

 ،طبقاتي اختالف ،نوين استثمار ،استعمار( مدرنيته منفي عوامل با و شمارند  ميواجب را آن

  .كنند  ميمبارزه و مخالفند )...و ديني ضد القياتاخ
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 در كه هستند »انساني - فرهنگي - اقتصادي - سياسي« همزمان توسعة به معتقد .3

 آمده »تزوير - زور - زر« مثلث با تقابل در و شريعتي »آزادي - عدالت - عرفان« مثلث

  .است

  گيري نتيجه

 - ملي »رساندن صفر نقطة به« منظور هب شده طراحي تهاجم يك كه 1379 سال اواسط از

 كردن زنداني با كه درآمد اجرا به جريان اين عليه بر وسيعي تبليغات ،شد شروعها  مذهبي

 و نيروها اين خواندن »برانداز« .رسيد خود اوج به 18/1/80 و 21/12/79 در نفر 60 حدود

 اند هداد دست از را خود يكارآي ولي دارد ادامه هنوز اگرچه تهديدات وها  محدوديت ايجاد

 را تفكر طرز اين كه است شده روشن ،چيزخواه همه اقتدارگراي بخش آن براي ظاهراً و

 درها  مذهبي -ملي حضور و وجود حاكميت از بخشي براي حتي و برد بين از توان نمي

  .است كرده پيدا ضرورت جامعه

 مقطع كه رسد  مينظر به ،مذهبي - ملي نيروهاي كردن زنداني دوران از پس لذا

 و دانشجويي و روشنفكري جامعة به جريان اين نسبي معرفي و شبهه رفع ،بازسازي

 فعاليت از جديدي دوران آغاز براي بايد نيروها اين ..است جريان در جامعه تحصيلكرده

  .كنند كوشش خود رسمي و جدي

تر  كم طلبان اصالح ،برد  ميسر به تالطم و گذار دوران در جامعه كه فعلي شرايط در

 يك به ،گذشته سال هشت ارزندة دستاوردهاي رغم علي و دارند جامعه براي نويي حرف

 از معدودي بخش نمايندة هم حاكميت راست جناح و اند هشد دچار نسبي ايستايي نوع

 شده اصالحات رادع و مانع كارا غير و سنتيهاي  ديدگاه دليل به و است اجتماعي نيروهاي

 و منطقه سياسي آرايش تغيير پي در تهاجمي و قلدرمĤبانههاي  سياست با ريكاآم و است

 وها  ارزش .دهد شكل را »بزرگ ميانةخاور« خود زعم به ات ،است خود استعماري تسلط

 ،اقتصادي بنية و استناپذير و متزلزل جوان نسل نديشةا در اسالمي و ملي معيارهاي
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 - ملي نيروهاي حقانيت و تحليل قدرت ،برد مي سر به ضعف در جامعه سياسي و فرهنگي

 توسط كه رود  مياميد .باشد كارساز حدودي تا تواند  مي)آن راديكال جناح خاصه( مذهبي

 هاي آرمان و اهداف به حصول براي نحله اين سازندة نقش حاكميتهاي  جناح مجموعه

  .شود شناخته رسميت به انقالب

 حضور و تحرك تاريخي مقطع اين در كه ارندد مكتبي رسالت و وظيفه نيروها اين

 حداقل ،اجتماعي عدالت و آزادي ،استقالل ،ملي منافع از و دهند نشان خود از كارسازي

  .كنند دفاع ،قدرت به چشمداشت دونب و ارزشي اپوزيسيون يك حد در

  كتابشناسي

 ،اقتـصادي  -يسياس اطالعات ،احمد آل جالل آثار در توسعه مفهوم مقاله ،قاضيان حسين .1

  .1372 اسفند - آذر ،78- 75هاي  شماره

  .خويشتن به بازگشت ،شريعتي دكتر آثار مجموعه .2

  .78 -79 صص ،اسالم طبقاتي گيري جهت ،10 شماره ،آثار مجموعه .3

  .263-262 صص ،دوم جلد ،قرآن از پرتوي تفسير ،طالقاني اهللا آيت .4

  .1382 ،معاصر نگاه نشر ،جديد و قديم جدال ،طباطبايي سيدجواد .5

  .ايراني ناسيوناليسم و نفت ،مصدق ،كاتوزيان .6

  .1377 ،انتشار شركت ،نفت بدون اقتصاد ،اي خامه انور دكتر .7

  .1377 ،2 و 1 جلد ،مقاومت و مبارزههاي  سال ،مصدق ،نجاتي سرهنگ . 8

  .1362 ،علوي انتشارات ،اقتصاد و مصدق محمد دكتر ،فرد توانايان حسن .9
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  .8 و 6 ،4 ،2 ،1هاي  شماره ،ايران معاصر تاريخ ،طوسي رئيس رضا دكتر .10

  .چاپخش ،آثار مجموعه ،اخالق ،قانون ،نخشب محمد .11

 از تنظـيم  و گـردآوري  ،سـخنراني  پـنج  مجموعه ،آزادي و وحدت ،طالقاني سيدمحمود .12

  .1361 ،انتشار شركت ،جعفري سيدمحمدمهدي و نگار بسته محمد

 شـركت  ،سـخنراني  شش مجموعه ،قسط به قيام براي رسالت تبيين ،طالقاني محمودسيد .13

  .1360 ،انتشار

 ،قلـم  انتـشارات  ،طالقـاني  اهللا  آيـت  مبـارزات  وها    انديشه ،نامه زندگي ،آزادي پيشگامان با .14

1382.  
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  سوم فصل

  بخشي آگاهي؛ شريعتي استراتژي

  مقدمه

 و بخش آگاهي مشي .اوست استراتژي ،شريعتي مورد در مباحث انگيزترين بحث از يكي

 طلبي اصالح امروز مفهوم به .مذهبي تحجر و ماركسيسم ،داري سرمايه نقد .فرهنگي مبارزة

 مشي با چريكيهاي  سازمان تشكيل و 1342 خرداد سركوب از بعد فضاي در .انقالبي نه و

 .بود باورنكردني و ثقيل فرادا از خيلي براي شريعتي فرهنگي كار ،قهرآميز و مسلمانانه

 و علمي كرد  ميراني سخن و تدريس جويانه مسالمت روش با را سخنانش انقالبي محتواي

 اين دادن آشتي .نمود  ميعلمي نقد را ،»ماركسيسم - داري سرمايه – تحجر« مثلث ،صبورانه

 در هم رديموا .دانند  ميمشكلي كار ،را - جويانه مسالمت روش و انقالبي محتواي - دو

 طرفدار استراتژيك لحاظ به او كه كند  ميايجاد را شائبه اين كه دارد وجود شريعتي سخنان

 سازمان يك فعاليت .است بوده سياسي قدرت كسب و قهرآميز مبارزة و چريكي جنگ

 شخصي ارتباط وها  سال آن در »خلق مجاهدين سازمان« نام به ،مشهور و مسلمان چريكي

 اين به او واضح و استعاري موردي اشارات و آن اعضاي و رهبران از بعضي با شريعتي
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 .بدانند چريكي جنگ طرفدار را شريعتي ،بعضي كه است شده علت بر مزيد ،هم سازمان

 اسناد همچنين و شريعتي از منتشرشده مدارك و اسناد مجموعه به توجه با نوشته اين در

 او ويژة استراتژي كه كرد خواهيم سعي ،شريعتيهاي  اوتقض وها  نوشته آخرين و ساواك

  .بشكافيم ،1342 خرداد از بعد در ،سياسي فعاالن توسط اتخاذيهاي  استراتژي ساير از را

 او برخورد و نظر مشخصاً و ،ايران در 50 و 40 دهة چريكي جنبش به شريعتي رويكرد

 ظرافت و پيچيدگي از - خلق مجاهدين سازمان ويژه به - جنبش اين مذهبي بخش با

 حتي و رواني ،فرهنگي ،سياسي ،ايدئولوژيكهاي  زمينه در بايد كه است برخوردار خاصي

 - طرف يك از شريعتي دكتر سياسي - فرهنگي فعاليت مختلفهاي  دوره در و تبليغاتي

 از ،تاكنون 47 دورة در دكتر با مجاهدين سازمان برخورد و -1356 تا 1343 از مشخصاً

 مباني و متقابل برخوردهاي اين مشروح و دقيق بررسي .شود رداختهپ بدان ،ديگر طرف

 در كه باشد  ميمدارك و منابع كلية به دسترسي و مناسب فرصتي نيازمند طرف دو تئوريك

  .نيست فراهم فعلي شرايط

  :به شود  ميمربوط عمدتاً و بوده خالصه آمد خواهد نوشتار اين در آنچه

  مجاهدين و شريعتي منظر ازها  اولويت -

  1356 تا 1347هاي  سال فاصلة در هم با مجاهدين و شريعتي برخوردهاي -

  مجاهدين و شريعتي روابط مورد در ساواك كارشناسان ديدگاه -

  انقالب از پس دوران در شريعتي با سازمان برخورد -

  گيري نتيجه -

  چريكي جنبش

 و آن از قبل .شد يزهتئور 1342 خرداد 15 خونين سركوب از پس ،ايران چريكي جنبش

 نشاندگي دست و سرسپردگي ،انگليس و آمريكا توسط 1332 مرداد 28 كودتاي از بعد

 برخورد ،سياسي نيروهاي شرايط دليل به ولي بود شده مسلم و محرز محمدرضاشاه
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 خرداد از پس .نداشت قرار سياسي نيروهاي كار دستور در ،شاه سرنگوني هدف با قهرآميز

 عمدتاً( روشنفكري و حزبي سياسي نيروهاي ناتواني و عجز حال عين در و 1342

 ،سركوب اين با مقابله در ،)بازار و حوزه روحانيت( سنتي نيروهاي و )دانشگاهي

 بايد را پهلوي رژيم كه ،رسيد اينجا به ،جامعه راديكال سياسي نيروهاي كليةبندي  جمع

  .نيست عملي آن اصالح و ،كرد سرنگون

 حزب تتمة و آزادي نهضت ،ملي جبهة( موقع آن روشنفكران و سياسي اينيروه رهبران

 منتظر و نشين خانه و افتادند زندان به لذا .نداشتند را سركوب اين با مقابله امكان )توده

 به خاصي اَشكال به آن بازاري متحدين و روحانيت راديكال بخش .شدند بعدي فرصت

 بعدي اقدامات و وزير نخست ،منصور علي حسن ترور كه پرداختند سركوب اين با مقابله

 يا مسلمان از اعم - ديده دانشگاه و روشنفكري نيروهاي .است جمله آن ازها  آن

 را پهلوي رژيم با مبارزه بتوانند كه ،بودند جديدي مشي خط دنبال به - ماركسيست

  .دهند وفق را خود جديد شرايط با و ،كنند تئوريزه

  كوبا پيروزي الگوي

 نظرية يك عنوان به و يافته توفيق وابسته ديكتاتوري يك بر كوبا انقالب ،ها سال آن در

 چپ متفكر يك توسط خاصه .بود گرفته قرار جهان انقالبي روشنفكران قبول مورد ،جديد

  .بود يافته جهاني شهرت و شده تئوريزه ،دبره رژي ،فرانسوي

 انقالبي روشنفكران ،دبره رژي توسط آن تدوين و كوبا انقالب الگوي طبق بر

 چريكيهاي  سازمان يعني »كوچك موتور« يك ايجاد با بايست  مي،وابسته كشورهاي

 ،را حاكم نظام و درآورند حركت به رااي  توده جنبش يعني »بزرگ موتور« ،پرتحرك

  .كنند سرنگون

 مشكالت حل و 1342 خرداد 15 سركوب از پس ديكتاتوري كه ايران ويژة شرايط در

 و ،بود افزايش به رو هم نفت درآمد و يافته بيشتري قدرت ،آمريكا حاكمة هيئت با دخو
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اي  دسته براي ،بود كرده محال به امر را پارلماني مبارزات و دموكراسي به اميد هميشه براي

 .رسيد  مينظر به الزم امري چريكي مسلحانه مبارزه تئوري تدوين راديكال روشنفكران از

 و مذهبيهاي  گرايش با متعدديهاي  گروه وها  سازمان ،1342 سال از پس ،دليل همين به

هاي  انقالب تأثير تحت البته و ايدئولوژي دو اين از گسترده هايي طيف در و ماركسيستي

 و آوردند رو چريكي جنبش به ،كوبا مخصوصاً و چين ،الجزاير مانند سوم جهان موفق

  .برآمدند اقدام اين ،مادي و تئوريك اركاتتد به ،التين ريكايمآ انقالبيون همچون

 با دو هر كه ،پويان اميرپرويز و احمدزاده مسعود شهدا ،ماركسيست نيروهاي طيف در

 در ترتيب به بعد و بودند مرتبط شريعتي محمدتقي استاد مياسال حقايق نشر كانون

 مبارزة« جزوة دو نوشتن با ،كردند پيدا گرايش ماركسيسم به 1347 و 1345هاي  سال

 مبارزة كه بودند افرادي اولين ،»بقا تئوري رد« و »تاكتيك هم استراتژي هم ،مسلحانه

 مبارزة ضرورت كه بود كرده سعي احمدزاده اولي جزوة در .كردند تئوريزه را چريكي

 تدوين را آن تئوريك مباني و دهد توضيح را آن آميز موفقيت انداز چشم و مسلحانه قهرآميز

 دانستهها  آن وظيفة و رسالت فداي را انقالبي روشنفكران بقاي پويان ،دوم زوةج در و كند

 كه كرد  مياستدالل چنين پويان .بود ضروري رژيم »ثبات« شكستن براي او ديد از كه ،بود

 داد خواهد نشان را رژيم قدرت بودن پوشالي اوالً خود كردن فدا با ،انقالبي روشنفكر قشر

 ،خلق مجاهدين سازمان اگرچه .گرداند بازخواهد عادي مردمهاي  توده به را اميد ثانياً و

 رهبران دفاعيات تا و نساخت منتشر چريكي كار ضرورت دراي  جزوه يا كتاب مستقالً

 شروع از پس ولي ،نداشت خبر كسي سازمان مسلحانه كار توجيه از ،نشد منتشر سازمان

 و ،1344 ،تشكيل سال همان از سازمان كه شد معلوم ،1350 سال در شهري چريكي مبارزة

 خود كار دستور در را پهلوي رژيم با شهري چريكي جنگ ،1347 سال از عمالً و مشخصاً

 تحت ،خود مذهبي بينش دليل به ،خلق مجاهدين سازمان كه تفاوت اين با .است داشته

 ،مونيستيك جنبش در .است بوده هم ،1950 دهة اواخر در الجزاير شهريهاي  جنبش تأثير

هاي  تئوري طبق .كردند مخالفت شدت به پويان و احمدزاده تحليل با لنينيهاي  ارتدوكس
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 بايد ،مبارزاتي اقدام نوع هر سپس و شد  ميتشكيل كمونيستي حزب بايست  مياول ،لنين

 از را دبره رژي تحليل لنينيهاي  رتدكسا .باشد كمونيستي حزب تصميم چارچوب در

 شكست به محكوم را آن و كرده ارزيابي لنينيسم -ماركسيسم از افانحر ،كوبا انقالب

 و ،توده حزب مانند ،شوروي طرفدارهاي  كمونيست تحليل اين در .دانستند مي

 چريكي جنگ به متفاوت منظر دو از هرچند ،بودند عقيده هم كشور خارجهاي  ئيستومائ

 نظام تداوم خواهان و داري سرمايه غير رشد طرفدار اولي .كردند  مينگاه كشور داخل

 به ،روستاها طريق از شهرها محاصرة طرفدار دومي و شوروي با ارتباط گسترش و پهلوي

  .بود ،قهرآميز شكل

  شريعتي دكتر آموزشي - تربيتيهاي  ويژگي

 مطالعه ،مبارزه ،تحصيل مشغول پاريس در 1343 تا 1338هاي  سال فاصلة در شريعتي دكتر

هاي  جنبش و الجزاير مسلمان كشور انقالب و جهان فكري هاي جنبش با آشنايي و

 تجربة كه ،شريعتي محمدتقي استاد پروردة دست طرف يك از كه او .بود التين آمريكاي

 ،داشت را 1320 سال در ايران اشغال از بعد داري سرمايه نظام و توده حزب با فكري مبارزه

 ،اعتقاديهاي  جنبش و فكريهاي  درگيري مركز در فرانسه در سال 5 ديگر طرف از و

 قدرت ،اطالعات وسعت ،علمي بنية لحاظ به ،بود استالينيسم تجديدنظركنندگان و فلسفي

 از شريعتي محمدتقي استاد موقعيت و خانوادگي وابستگي ،تاريخي سابقة ،بندي جمع

 نبوده ،اناير چريكي جنبش گذاران بنيان با مقايسه قابل كه ،بود شده برخوردار هايي موقعيت

  .است

 سال 26 مدت به ،شريعتي محمدتقي استاد ،انقالبي نوگراي روحاني يك كنار در زيستن

 شد  ميمحسوب ايران اهرچهار كه ،مشهد شهر فضاي در هم آن ،)است 1312 متولد دكتر(

 و مياسال حقايق نشر كانون و استاد منزل در شده انجام اطالعاتي و فكري تبادالت و

 و اطالعات ،داشت موقع آن مبارز مسلمانان ميان در و مشهد در پدر كه يممتاز موقعيت
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 ،ها آل ايده ،افكار با دوره اين در او .كرد فراهم شريعتي دكتر براي ارزشمندي تجارب

 شده آشنا خوبي به غيرحوزوي و حوزوي مسلمان نيروهايهاي  موقعيت و آرزوها ،ها توان

 با استاد همكاري .بود توده حزب با پدرش كريف مبارزات شاهد ديگر طرف از و بود

 شنيده پدر از هم ،را »مقاومت نهضت« در كار و 1332 سال كودتاي و مصدق دكتر دولت

  .بود كرده تجربه هم و

 انديشمندان با شناييآ و ،پاريس ،اروپا نظري و فكري تحوالت مركز در ساله 5 توقف

 از بعد فكريهاي  غول كه... و سارتر پل ژان ،ماسينيون ،لوكاچ ،گورويچ همچون بزرگي

 را امتياز اين كسي كمتر كه بود كرده فراهم دكتر براي ممتازي موقعيت بودند استالينيسم

 به توجه با و ،الجزاير انقالب متفكران و انقالبيون با نزديك و عملي آشنايي .داشت

 كه بود گشوده ردكت ذهن و انديشه در جديدي دريچة ،انقالبيون اين فكري گرايشات

 همه از و بودند نشده برخوردار آن از چريكي جنبش فداكار و ايثارگر ،عاشق گذاران بنيان

 تجربة ،كنفدراسيون چارچوب در اروپا مقيم ايراني اپوزيسيون با او گستردة همكاريتر  مهم

  .داد  ميرا متقن تصميم يك امكان دكتر به كه بود مضاعفي

  شريعتي دكتر تصميم

 خرداد سركوب از بعد و 1343 سال در شريعتي دكتر ،ديدگي جهان و تجربه ،سابقه ناي با

  :داشتم انتخاب چهار كه است گفته خود او .آمد ايران به 1342

 حبيبي و صدر بني آقايان كه كاري( سياسي اپوزيسيون قالب در كار و اروپا در توقف .1

  )كردند

 روحانيت بعداً كه كاري( تبليغي كار مانجا و همسايه كشور يك در راديو گرفتن .2

  )كرد توده حزب و مبارزه

  انقالبي زيرزميني سازمان يك ازياند هرا .3

  .داخل در بخشي آگاهي و فرهنگي كار .4
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 شدگان بازداشت ماندة باقي با ،بود شده برده قلعه قزل زندان به و بازداشت مرز در كه او

 را خرداد 15 جنبش فعاالن فكري توان تا بود ديگري فرصت اين و شد بند هم ،خرداد 15

 در بانان زندان و زندانيان ،)...يجيب امن( دعاخواني صحنة ديدن شايد .كند تحليل هم

تر  واقعي ،هم را سياسي نيروهاي توان و 1342 خرداد 15 واقعة از شريعتي درك ،قلعه قزل

  .باشد كرده

 بخش آگاهي و فرهنگي كار يعني ،بليق تصميم همان بر شريعتي ،زندان از آزادي از پس

 اثر در« :كه است نوشته و آمد مبارزه ميدان بهبندي  جمع اين با و ،شدتر  مصمم ،خود

 احوال و اوضاع و سياسي جهات با آشنايي و اجتماعي مسائل تحليل نيز و گذشته تجربيات

 مبارزه يك به هآنك از پيش ،جامعه امروز نياز كه شدم آن بر گذشتههاي  برداشت و كشور

 و روشنگر علمي عميق تفكر طرز يك و فكري خوراك يك به باشد محتاج سياسي

 ،بود كرده انتخاب را معلمي او ،بود شده روشن برايش او استراتژي ».است نيازمند صميمي

 پايدار استراتژي اين بر حيات روز آخرين تا و دانست  ميبخش آگاهي را خود نقش و

  .ماند

  شريعتي كترد دستاوردهاي

 براي شريعتي دكتر ،آيد ميبر ساواك اسناد حتي و دكتر آثار جلد 37 مجموعة از آنچه

 سياسي - فرهنگي كار ،خود مطلوب نظام يك استقرار و اجتماعي جنبش يك ايجاد

هاي  زمينه .است بوده موفق ،خود استراتژي راستاي در و است كرده انتخاب را بخش آگاهي

  :كرد خالصه توان  ميزير درموا در را شريعتي بخش يآگاه و فكري فعاليت

 پوشش از نظر صرف ،»تزوير و زور ،زر« ،منسجم وحدت و تاريخي چهرة افشاي .1

 شريعتي دكتر كار جاودانة و صلبي وجه اين .بشر تاريخ سراسر در ،وحدت اين فكري

  .است پرداخته آن به ،جوهري و ديناميك طور به كه ،است

 مثلث ،اوست مطلوب نظام يك الگوي ضمن در كه ،شريعتي دكتر كار ايجابي وجه .2
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 سرمايههاي  نظام عملي تجربة از پس و بار اولين براي كه است »آزادي ،عدالت ،عرفان«

 او مكرر تأكيد .است شده رحطم دنيا در ،سومي جهان متفكر يك توسط استالينيسم و داري

 يك در شريعتي كه ،است واقعيت اين مبين اسالم وحياني مباني و بشري تجربة بر

 و كند ارائه را الگو اين نظري مباني كه است داشته سعي ،»اعتقادي - تاريخي«بندي  جمع

 كه است بوده آن كردن مهندسي ديگر عبارت به يا ،الگو اين كردن كاربردي دنبال به خود

  .است نداده مجال اجل

 سه اين .است بودهها  آن گرفتار جامعه شكلي به كه عمده جريان سه علمي نقد .3

 آن با هم او برخورد نحوة و ،اند هبود شريعتي دكتر براي متفاوتي اهميت داراي كه ،جريان

  :از عبارتند ،است گرفته  ميسامان اهميت اين پاية بر ،ها

  .برد بين از را آن بايد و »پليد و بوده دشمن« كه داري سرمايه نظام .الف

 ،است بشري ارزندة دستاوردهاي حاوي ،ضمن در و است رقيب كه ماركسيسم .ب

 و ،شود نقد علمي بايد و نبوده بشر مشكالت حل به قادر ماترياليستي بنيان دليل به ولي

  .گردند آگاه ،آن به نسبت مردم

 از را اسالم بايد و ،دارند »طبقاتي - معرفتي« مشكل حلهن اين طرفداران كه ،تحجر .ج

  .كرد جدا متحجرين از را مردم و داد نجات آن

 و شوروي فروپاشي ،1357 انقالب تجربة ،شريعتي كارهاي از پس سال 30 امروز

 شايد حال .است دگاننخوان با شريعتي نظريات درستي مورد در قضاوت ،چين چرخش

 چريكي جنبش مجموعه عملكرد و ،شريعتي دكتر نظري و عملي كارهاي به توجه با بتوان

 ،ترين بزرگ كه »خلق مجاهدين سازمان« خاصه و آن مياسال بخش باالخص و

 ميان در ايدئولوژيك و نظري لحاظ به چريكيهاي  سازمان پركارترين وترين  منسجم

 و اختالف موارد و ،داد انجام وار فرمولاي  مقايسه ،است مياسال چريكيهاي  سازمان

  .كرد پيدا را سازمان و ،شريعتي وحدت

 از پس امروزه ،آنها فعاليت نوع در اختالف رغم علي سازمان و شريعتي استراتژي تمايز
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 يك ،مجاهدين سازمان كه امر اين به توجه با .باشد  ميمقدور ،گذشتهها  آن كار از كهها  سال

 كه شريعتي دكتر و ،باشد بررسي مورد بايد ،دوره آن تحميلي شرايط تمام با مخفي تشكيالت

  .شود پرداخته آن به ،است شده مطرح جامعه در ،تدريجي و علني كارهايش عمدة

  سازمان و دكترشريعتي فرهنگي ـ سياسي ـ ايدئولوژيك ديدگاه اهم مقايسه

  شريعتي دكتر

 ،آن نابودي جهت مرحله اولين .است اصلي دشمن )استعمار( جهاني داري سرمايه  .1

  .وابسته ديكتاتوري نظام نفي سپس و است بخش آگاهي فرهنگي كار

  .است مرحله اين ضرورت آن علني علمي نقد و ،است انقالبي اسالم رقيب ،يسمماركس .2

 وجود آن فهم عوام و علني نقد ضرورت .است جدي مشكل ايران در مذهبي تحجر  .3

  .كرد جدا متحجرين از بايد را مردم .دارد

هاي  توده روي ،بخش آگاهي كار ،ديكتاتوري ثبات زدن هم به جهت مرحله اولين  .4

  .است يمذهب

 ،استبداد ،استثمار ،استعمار( استضعاف از عاري است نظامي ،آينده مطلوب نظام  .5

 به سه اين و شد خواهد استوار »آزادي - عدالت - عرفان« پاية بر كه )استحمار

  .ناپذيرند تفكيك ،زمان و اهميت لحاظ

 صيخا جاي از و شده تعيين ايران جامعة ويژه شرايط به توجه با استراتژي  .6

  .است ملحوظ آن در جهاني تجارب حال عين در .است نشده الگوبرداري

 مشخصاً و فرهنگي بخش آگاهي كار نيست فراهم اجتماعي انقالب براي شرايط  .7

  .كند  ميآماده ،اجتماعي انقالب براي راها  توده ،تحجر با مبارزه

 و متحجران از ها آن كردن جدا و مردم كردن آگاه .است مردم به اصلي رويكرد  . 8

  .است هدف ،شاه حاكميت
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  ايران خلق مجاهدين سازمان

 مبارزه ،آن به وابسته ديكتاتوري نابودي جهت و است اصلي دشمن امپرياليسم  .1

  .است مرحله اولين ،شهري چريكي

 با عمل در وحدت( نيست الزم مرحله اين در آن علني نقد ولي است رقيب ماركسيسم .2

  1 )ها ماركسيست

 الية در ،تئوريك كارهاي هرچند .نيست جدي مشكل مرحله اين در مذهبي جرحت  .3

 چون .نيست الزم آن فهمي عوام و صراحت ولي است تحجر با مبارزه ،روشنفكري

  .زند  ميلطمه مسلمانان مبارزه جبهة به

 ديكتاتوري ثبات زدن هم به عامل و استراتژيك مرحله يك ،شهري چريكي جنگ  .4

  .است

 ولي است اصل آن در عدالت ،است توحيدي طبقه بي جامعه ،آينده مطلوب نظام  .5

  .نيست روشن زياد آن دموكراسي ،فعالً

 انقالب ،كوبا انقالب ولي است بوده استراتژي تعيين در ،توجه مورد ،جامعه شرايط  .6

  2 .اند هبود بخش الهام هم التين آمريكاي چريكيهاي  جنبش و الجزاير

 تشكيالت طريق از ولي دارند آگاهيها  توده و است فراهم قالبان براي شرايط  .7

 ،چريكي جنگ پيشتازان شدن فدا ،ها توده كردن فعال براي و شوند  ميفعال چريكي

  3 .است يرضرو

 ،حاكميتهاي  شخصيت ترور .است روشنفكران به مرحله اين در اصلي رويكرد  . 8

                                                       

 خورد توجـه    »تحول فكري « و   »دفاع از ماركسيسم  « كه سازمان مجاهدين از درون به بهانة         1353به ضربه سال     -1

  .كنيد
  .انتخاب نئوليبراليسم. هاي اخير توجه شود هاي برخي از روشنفكران در سال به الگوبرداري -2
  .نژاد در دادگاه دوم  حنيفتأكيد رهبران سازمان بر دفاع ايدئولوژيك -3
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 ،كشانده مبارزه به ،مردم يبعد مرحلة در .است مردم از مسئولين اين گرفتن

  .شوند مي

  مجاهدين و شريعتي رابطه

 سال از بعد كه 1344 سال در ،انقالبي مسلمانان زيرزميني سازمان تشكيل از ،شريعتي

 ،1350 شهريور در .است نداشته اطالعي ،شده معروف »خلق مجاهدين سازمان« به 1350

 ،بازرگان منصور .شود  ميمطلع ،دندش بازداشت ساواك يورش با سازمان كادرهاي عمده كه

 دو در ،1345 سال در بود نژاد حنيف و شريعتي مشترك دوست كه ،سازمان گذاران بنيان از

 اعضاي ساير و شريعتي و نژاد حنيف و شريعتي بيناي  رابطه كه كند  ميسعي مرحله

 نتيجه در ،ودش  نميحاضر موقع به قرار سر »!معمول طبق« شريعتي ولي ،كند برقرار سازمان

  !»داد انجام جدي و مهم كار توان  نميشريعتي« با كه رسد  مينتيجه اين به نژاد حنيف

 12 از بعد مشخصاً و شود  ميمطلع سازمان وجود از شريعتي كه 1350 شهريور از بعد

 با ارتباط نوع يك سازمان اعضاي از بعضي ،گردد  ميشهيد رضايي احمد كه 1350 بهمن

 يك و .است شده برده نام زمرديان ليال و بازرگان پوران از كه طوري به اند هداشت شريعتي

 لهگ شريعتيهاي  سخنراني بودن يكنواخت از 1351 تابستان در جريري سيمين كه هم بار

 نشان عالقه عملياتي كارهاي به را خود و كند  ميتوصيف آور مالل راها  آن و كند مي

 از شريعتي كه رساند  مياين و كند  ميمعرفي بازرگان ورانپ به را او ،شريعتي دكتر ،دهد مي

 دكتر مستقيماً را ديگري كسان كه اين .است بوده مطلع سازمان در بازرگان پوران عضويت

  .نيست دست در اطالعي ،باشد كرده معرفي سازمان به

 نبي تحليل و پيغام انتقال حد در و محدود ارتباط نوع يك كه است مرحله اين از بعد

 اختناق شرايط به توجه با ارتباط اين كه است طبيعي .شود  ميبرقرار سازمان و شريعتي

  .است بوده محدود
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  چريكي جنبش و مجاهدين سازمان به نسبت شريعتي ديدگاه

 را خاص طور به سازمان به نسبت و عام طور به چريكي جنبش به نسبت شريعتي ديدگاه

  :كرد تقسيم ،مشخص دورة سه به بايد

  1349 سال اواخر تا 1343 از .1

  )ساواك به خود معرفي( 1352 سال نيمة تا 1349 بهمن 19 از .2

  )شهادت روز( 1356 خرداد تا 1352 سال نيمة از .3

  1349 تا 1343 دورة

 رويكرد چهار از فرانسه از بازگشت از پس شريعتي دكتر ،شد گفته هم قبالً كه طور همان

 او كار اگرچه .كند  ميانتخاب را دار جهت بخش اهيآگ سياسي - فرهنگي كار مختلف

 كار سياسي بخش مراحلي در اگر .است بارز آن فرهنگي ظاهر ولي دارد سياسي محتواي

 فرهنگي محتواي با كه شود  ميموفق مرحله دو در ولي ،شود ميتر  پررنگ شريعتي

 مهندس .ندارد و نداشته »سياسي كار قصد« كه ،زند گول را ساواك كارشناسان كارهايش

 دكتر ،1350 شهريور در سازمان هايركاد دستگيري از پس كه آورد  ميخاطر به ،ميثمي

 سازمان اهداف و تشكيل جريان در را او چرا كه است كرده لهگ بازرگان پوران از شريعتي

  .اند هنگذاشت

 كار به اعتقاد او كه هست واقعيت اين مبين هم دوره اين در ،شريعتي كارهاي مجموعه

 و اول مرحلة در ،كردگان تحصيل سياسي - مذهبي باورهاي تغيير واي  ريشه عميق

 بعداً و مشهد دانشگاه از دكتر كار شروع .است داشته ،بعدي مرحلة در مردمهاي  توده

 راستا همين در را ايران مختلفهاي  دانشگاه در سخنراني و ارشاد حسينيةهاي  كالس

  .كرد ارزيابي توان مي

 حزب تأسيس سالگرد مناسبت به كه مشهد در نفره يازده جمعي در ،1346 اسفند 7 در

 پيگيرهاي  تالش طريق از تنها« :كه است گفته صراحت به او بود شده تشكيل ايران مردم
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 پاييز در ».ها دانشگاه در مخصوصاً و رسيد موفقيت به سياسي مبارزة در توان  ميآموزشي

 1347 و 1345هاي  سال در ترتيب به كه احمدزاده ودمسع و پويان اميرپرويز 1347

 در دكتر عملكرد به و نويسند  مياو به آميز اعتراضاي  نامه ،بودند شده ماركسيست

 .دارد ميباز اصلي مسير از و كند  ميمنحرف را جوانان چرا كه كنند  مياعتراضها  دانشگاه

 حتي !»دهند  ميياد چيز ديروز هاي بچه به امروزهاي  بچه« كه گويد  ميطنز به شريعتي

 و »آمريكا جاسوس« را شريعتي دكتر كه ،برد  ميپيش حد آن تا را خودهاي  اعتراض ،پويان

 خود استراتژي دنبال به شريعتي كه است روشن دوره اين در .نمايد  مي،قلمداد »ساواكي«

 چريكي بشجن به ،استها  دانشگاه جوان و كرده تحصيل نسل به بخشيدن آگاهي جهت در

  .ندارد اعتقادي مسلحانه مبارزة و

  تنهايي وگوهاي گفت

 نوشته 1348 تا 1346هاي  سال در كه ،تنهايي وگوهاي گفت 33 شمارة آثار مجموعه در

  :ديد شود  مي،مسلحانه و قهرآميز كارهاي طرفداران مورد در ،را شريعتيهاي  درددل ،شده

 دولـت  تـونس  در كـه  من زنداني رفيق آن بيچاره ياد !بود بديهاي    شب و روزها چه
 جديـد  نـسل  ايـام  همـان  در و كرد مياش    شكنجه و بود افكنده زندانش به استبدادي
 و فروختـه  دولـت  بـه  را خود و برده ياد از را آزادي كه دادند  مي دشنامش آزاديخواه

 بـراي  اين !استبداد با سازش !سازش .است كرده سازش و شده ”موجود وضع“ تسليم
  .نيستاي  ساده دشنام اديخواهآز يك

  :كند  ميبيان چنين دكتر نسل اينهاي  زبان زخم از را خود ناراحتي عمق

 كاري محافظه خاطر به كه جواني نسل اين اند نفهم و رحم بي و ناپخته و انصاف بي چه
 تـرور  تيره شب و خطر قلب و استبداد اوج در كه كسي ،آزاديخواه قهرمان يك تقيه و
 مـتهم  سازشـكاري  بـه  را او ،ستايد  مي را آزادي و است برگزيده را زاديآ ،وحشت و

 و راحـت  واش    اداري وضـع  و مقـام  حفـظ  براي كه زنند تهمت مردي چنو به .كنند
  !نهد  نميارج و انديشد  نميآزادي به و برده ياد از را آزاديخواه نسلاش  زندگي نعمت
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  :كند  ميانبي چنين انقالبي نسل اين به را خود انتقاد او

 و خود نجات براي و دارد جويي رهايي و آزاديخواهي تند احساس تنها كه جديد نسل
 ،ندارد سياسي تجربة برد  ميرنج و كند  ميتالش بيگانه استعمار يوغ از ميهنش استقالل
 از كـه  انـد  سياسـي هاي    داستان وها    فيلم وها    كتاب تأثير تحت ،ندارد را مبارزه پختگي
 و اسـتبداد  زنجيـر  شكـستن  و رهـايي  بـراي  قيـام  و انقالب و گويند ي م سخن آزادي

 دسـت  از همـه  از بـيش  آزادي« :گوارا چهي    گفته به كه دانند  نمي و خارجي استعمار
 انتخاب را راهترين    كوتاه بدان نيل براي كه ،شكنندهاي    ضربه و خورد  مي ضربه كساني

  »!را مركبترين  سريع و كنند مي

 كه آنجا تا دهد  ميتسريها  قاره ساير كشورهاي به حتي را خود اوتقض شريعتي دكتر

  :گويد مي

 چنگال در التين آمريكاي و آفريقا ،آسيا در اكنون كه كشورهايي از بسياري سرنوشت
 يـوغ  و اند  هشد دچار خفقان به و برند  مي رنج پيش از بيش غاصب حكومت و استبداد
 “خـارجي ” بنـد  در محكوميـت  زنجيـر  و افتاده نسرشا برتر    رحمانه بي بيگانه استعمار

 ،جوان و آزاديخواه نسل كه است صادقي گواه ،فشرد  مي پيش ازتر    تنگ را حلقومشان
 شـده  فـراهم  انقالب شرايط آنكه از پيش و زده ناهنجار و نابهنگاماي   مبارزه به دست
  .اند هداد انقالبي تند شعارهاي وها  اعالميه ،تظاهرات ،ها ميتينگ ،باشد

 توصيف چنين خود زمان انقالبي نسل مورد در را خود قضاوت لُب شريعتي دكتر

  :كند مي

 را اسـتعمار  و سازد  مي اميدتر بي را آزادي همواره شان آزاديخواهي جنون كه نسل اين
 كـه  كسي« :كه اند  هنويسند آن زيباي سخن اين كامل مصداق گويي ،پيداتر وتر    خشن
 چيـزي  فرنگـي  توت از ،گيالس كه رسند  مي هنگام همان درها   ميوه همة كند  مي خيال
  .»داند نمي

  1352 پاييز تا 1349 بهمن 19 دورة

 حمله سياهكل در پاسگاهي به ،ماركسيست انقالبي جوانان از گروهي ،1349 بهمن 19 در
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 ندچ كه ،شوند  مياعدام مسلحانه قيام اتهام به ،آنها نفر سيزده 1349 اسفند 26 در .كنند مي

 .اند هداشت او با داغيهاي  بحث اوهاي  كالس در و اند هبود شريعتي شاگردان ازها  آن از نفر

  )است داده  مينشان مند عالقهها  ماركسيست با فكريهاي  بحث اين به را خود هميشه او(

 يك عضو مسلمان انقالبي جوانان از عظيمي نسبتاً گروه ،1350 شهريور در آن متعاقب

 كردن فراهم جرم به ،شد معروف خلق مجاهدين سازمان به بعداً كه بيمذه سازمان

 در .روند  ميشكنجه و بازجويي فرآيند زير به و شوند  ميدستگير مسلحانه مبارزة مقدمات

 مأمور چند كردن ساقط ضمن ،قهرمانانه سازمان شهيد اولين رضايي احمد ،1350 بهمن 12

 فشارهاي و طرف يك از رژيم تبليغات .شود  ميشهيد ،تهران در يخيابان در ساواك

 و روحي فشارهاي ،ديگر طرف از شهدا و شدگان بازداشتهاي  خانواده و جوان نيروهاي

  .كنند  ميوارد ،شريعتي دكتر بر ،شديدي رواني

 فرآيند يك در كه او .شود  ميعجيبي روحي تالطم يك دچار شريعتي دكتر دوره اين در

 و استعمار با مردم سالة 150 مبارزات تاريخ و ايران شرايط جامع عةمطال با و طوالني نسبتاً

 مكتب ،اگزيستانسياليسم ،ماركسيسم - دنيا مترقي و انقالبيهاي  انديشه با آشنايي و استبداد

 بخش آگاهي كار به ،سوم جهانهاي  انقالب بررسي ، -... تعهد عدم جنبش ،فرانكفورت

 و رشيدترين شدن پرپر شاهد ديگر طرف از ،بيند  ميقيمنط و عاقالنه را آن و است رسيده

 برداشت او نظر به كه ،است خود شاگردان و مملكت اين ،گراي آرمان فرزندانترين  شجاع

 در .كند  ميعقلش و احساس بين تناقض يك دچار را او .دارند مبارزه مرحلة از نادرستي

 ،رهنما آقاي كتاب از باشد مؤثر ،»قضتنا« اين خلق در تواند  ميكه را هايي نمونه اينجا

  :آوريم مي

 منتظر مشهد دانشگاه ترياي كافه در دانشجويان ازاي  عده سياهكل واقعة از پس -

  .شوند جويا واقعه اين مورد در را او نظر تا هستند شريعتي

 .شود  ميجويا را او نظر دانشجويان از يكي ،جمع آن در شريعتي حضور از پس

 .كند  ميبيان نيز را خود موضع طالقاني اهللا آيت قول از داستاني طي و كيزير با شريعتي
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 كاسترو فيدل به راجع را نظرش طالقاني آقاي از كه است بوده شكل اين به داستان

 بهشت به كاسترو اگر« كه دهد  ميجواب طالقاني »رفت؟ خواهد بهشت به آيا« كه پرسند مي

 دانشجويان محفل ،شريعتي دكتر ،داستان اين نقل از پس و »روم؟ مياي  شيره من پس نرود

  .كند  ميترك ،بحث ادامة از جلوگيري براي را

 دكتر كه اين اول .كند  ميروشن را چيز سه حداقل شريعتي دكتر هوشيارانة پاسخ اين

 بيان سياهكل آفرينان حماسه سياسي - اجتماعيهاي  آرمان با را خود همدردي شريعتي

 مبارزه شيوة اين با را خود ضمني مخالفت ،ها آن استراتژي تأييد عدم با كه اين دوم .كند مي

 مخالفتها  ماركسيست مورد در مذهبي - سنتي جريان نظر با كه اين سوم .كند  ميالقا

 ماترياليست مبارزان از جديد تعبيري خود كه داند  مي»بهشتي مبارزاني« راها  آن و كند مي

 دنيا در كه هر« :بود گفته كه است كوبا سفير با مالقات در انيطالق آقاي نظر شبيه و است

  ».است مياسالاي  مبارزه ،كند  ميضداستثماري و ضداستبدادي ،ضداستعماري مبارزه

 شريعتي دكتر كالس در ،جمعه روزهاي از يكي در سياهكل فداييان تيرباران از پس -

 شديد اعتراض ضمن ،مجاهدين زمانسا هوادار ظاهر به دختران از يكي ،ارشاد حسينية در

 او تا كرد سكوت ابتدا شريعتي .دهد رهنمود كه خواست او از شريعتي مشي از

 و داد عالمانه را او پاسخ درس ضمن در و كرد شروع را درسش سپس .بزند را هايش حرف

 به شخصاً كه بودها  اعتراض اين از پس شريعتي .كرد دفاع خود مشي خط از تلويحاً باز

 كه را چيزي هر كنم؟ كار چه خواهيد مي« :كه بود گفته زمرديان ليال و بازرگان ورانپ

  »ببندند؟ هم را اينجا و بيايندها  آن بعد و بگوييد ،بگوييم خواهيد مي

 با ميسا دكتر با همراه ،مردم حزبهاي  بازاري ازاي  عده ،1350 ماه دي اواسط در -

 حسينية كارهاي از رژيم حمايت« از را خود ينگران و كنند  ميمالقات شريعتي دكتر

 دكتر كه كند  ميهايي استدالل جلسه آن در شريعتي .كنند  ميمنتقل شريعتي دكتر به !»ارشاد

 ميزگرد چند در ،جلسه آن از پس و نمايد همكاري ارشاد حسينية با كه شود  ميقانع سامي

  .نمايد  ميمشاركت ،سخنراني و
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 و است بوده مخفي كه رضايي احمد 1350 آذرماه در عهجمهاي  غروب از يكي در -

 به ،را خلق مجاهدين سازمان مركزيت رهبري ،1350 شهريور هولناك ضربة از پس ضمناً

 و كند  ميتندي برخورد شريعتي دكتر با ارشاد حسينية ساختمان مقابل در است داشته عهده

 مبارزة ازها  آن بازداشتن و معني يب و پوچهاي  حرف به جوانان كردن سرگرم« دليل به را او

 متهم »رژيم منافع تأمين« به را شريعتي حتي .گيرد  ميشماتت و سرزنش باد به »مسلحانه

 خواهي ،دهند پناه خود خانة در را تو مردم كه روزي« :كه دهد  ميپاسخ شريعتي .سازد مي

 رسيده انجام به ،من ترسال روز آن در و اند هگذاشت را خودشان اثر منهاي  حرف كه فهميد

 كه كند  ميبيان را چريكي جنگ مورد در شريعتي ديدگاه خوبي به پاسخ اين ».است

 مستلزم را مردم بيداري و خود كارهاي نتيجة را آينده انقالب ازاي  توده حمايت شريعتي

  .داند  مي،چريكي جنبش نه و ،سياسي - فرهنگي بخش آگاهي كار

 وارد شريعتي دكتر به كه است فشارهايي از هايي نمونه كه رالذك فوق موارد از نظر صرف

 روشنفكري بخش در ،جامعه مذهبي و ملي نيروهاي طيف طرف از هم آن و آمد مي

 .بودندتر  زهرآگين و شديدتر مراتب بهها  اعتراض و ترديدها ،ها پراكني شايعه غيرمذهبي

 تا ،است گذاشته زادآ را ارشاد حسينية عامداً و عامالً ساواك كه بود اين نيروها اين تحليل

 سرنگوني كه ،مسلحانه مبارزة از راها  آن و كند خطر بي مسائلي سرگرم را جوانان شريعتي

  .بازدارد ،داشت خواهد بر در را رژيم

 كه رويد  ميارشاد حسينية به جمعه روزهاي« :كه گفتند  ميدانشكده در من خود به حتي

 كه ،بود ساواك ارشد عضو ،ثابتي پرويز به اشاره امنيتي مقام ».كند سخنراني امنيتي مقام

 عليه بر و ،شد  ميظاهر تلويزيون در سياهكل واقعة و فلسطين گروه دستگيري از پس

  .كرد  مي»افشاگري« ،چريكي جنبش

 روحانيت گستردة... و تبليغات ،توطئه ،فشار ،كرد اشاره آن به بايد كه ديگري نكتة

 كار محافظه و سنتي جريان نفع به ،مياسال راديكاليسم نقد عمالً كه ،بود شريعتي عليه سنتي

 يك از طرحي به كنيد مراجعه توطئه اين عمق و گستردگي از اطالع جهت .شد  ميتمام
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  .ساواك اسناد روايت به لنكراني حسين شيخ و شريعتي خانم نوشته ،2 جلد ،زندگي

 بين ،تناقضاتي و روحي تالطم چه دچار ،شريعتي دوران اين در كه كرد تصور توان مي

 تا 1350 شهريور فاصلة در روحي فشار اين مخصوصاً .است بوده خود احساس و عقل

  .رسد  ميخود اوج به شود  ميبسته ارشاد حسينية كه 1351 آبان

 وي ارادة از خارج كه شود  ميرو روبهاي  پديده يك با شريعتي دكتر ،شرايطي چنين در

 جنگ كنار از توانست  مينه او .بود داده قرار تأثير تحت را او استراتژي دتش به ولي بود

 و تصميم به توجه بدون را آن نه و بگذرد واكنش بدون بود آن ساختة كه جوي و چريكي

 تصميمي هم مورد اين در شريعتي .كند تأييد ،داشت اعتقاد عميقاً آن به كه ،خودبندي  جمع

 شدن پرپر و چريكي جنبش با رابطه در شريعتي ملكردع و تصميم .گرفت هنرمندانه

 ديكتاتوري نظام به ،جامعه يروشنفكر اعتراض اين ايثارگر و عاشق ،مصمم پيشتازان

  :كرد بيان توان  ميمحور چند در را ،امپرياليستي

 در .شيعه سنت و وقايع از استفاده باها  چريك مظلوميت و فداكاري ،ايثار از دفاع .1

 پس و 1350 اسفند در كه را »شهادت از پس« و »شهادت«هاي  سخنراني توان  ميطهراب اين

 نظر به .آورد شاهد ،است شده ايراد سياهكل گروه اعدام و رضايي احمد شهادت از

 خويش عاطفة و احساس تأثير تحت شدت به شريعتي دكتر شهادت سخنراني در نويسنده

 صالحي اهللا آيت علمي و يتحقيق كار به كه ينقد او و است قهرمانان اين قيام به نسبت

 و احساسي باشد علمي آنكه از بيش ،زند  ميجاويد شهيد كتاب مورد در آبادي نجف

 توجه با - سخنراني دو اين در و است آمده وجد بهها  چريك كار از شريعتي .است عاطفي

 به را خودهاي  آرمان حتي و وجد ،احساس كه است كوشيده - الذكر فوق زماني شرايط به

 خود تحليل در شريعتي دكتر .دهد نشان انقالبي شرايط آمادگي عدم و سخت شرايط هنگام

 اين با و كند  ميمحمدرضاشاه و يزيد حكومت شرايط بين قياسي حسين امام شهادت از

 منظر از ،كند تأييد استراتژيك لحاظ به صراحتاً را چريكي جنبش عملكرد كه اين بدون كار

 حسين بيناي  مقايسه .نمايد  ميتأييد حكومت رسواسازي و افشاگرايانه و رمانانهقه عمل
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 ،شده سخنراني چريكي عمليات اوج در كه »شهادت« و شده نوشته قبالً كه آدم وارث

  .كند عيان را دكتر ،عاطفي - احساسي عمل و تاريخي - علمي كار اختالف تواند مي

 آن به و شود رد نظر اظهار بدون چريكي جنبش كنار از توانست  نميشريعتي .2

 و عشق و احساس اوج كه ،مقطع آن در جنبش اين با استراتژيك مخالفت .نكند توجهي

 يك از مجاهدين وها  ماركسيست كه جوي به توجه .بود خطا غايت به كاري ،بود ايثار

 .داشت  ميدربر را دكتر شدن منزوي ،بودند ساخته ديگر طرف از راست روحانيت و طرف

 كار .بود تضاد در دكتر خود استراتژي با و غرض نقض هم كار اين اعتقادي تأييد

 آزادي و داد فريب را ساواك هم باز كار اين و كرد دكتر كه بود كاري همان ،هنرمندانه

 مقامات توصيه كه اين .ديد بايد ،دكتر كار نوع همين در هم را 1353 سال پايان در دكتر

 خود كار ماهيت .است يشانهاند هساد برداشتي باشد برده بين از را اواكس ترديد الجزايري

  .است داشته اساسي نقش ساواك ترديد رفع در هم دكتر

 حسينية بستن و سياهكل واقعه فاصلة در شريعتيهاي  سخنراني ليست از استفاده با .3

 دكتر فرهنگي دبنيا« توسط كه شريعتي دكتر زندگي از ناتمام تصويري كتاب در كه ارشاد

 .پرداخت دوره اين در دكتر كار ارزيابي به توان  مي،است شده منتشر »مزيناني شريعتي علي

 به ،ها سخنراني اين در .است آمده پيوست به كه است شده انجام سخنراني 32 دوره اين در

 تفكر احياي« كه شريعتي دكتر استراتژيك كار راستاي در بقيه ،الذكر فوق مورد دو جز

  .ندارد چريكي جنبش به ،مستقيمي غير و مستقيم ربط و ،شود  ميارزيابي ،است »ديني

 ،چپ موضع ،فرهنگي و سياسي ،مملكت خواهي استقالل ،اقتصادي لحاظ به دكتر .4

 ،)ليبراليستي دموكراسي نه( واقعي دموكراسي ،سوسياليسم از او .دارد ،آن سياسي مفهوم به

 .است مشهود او كارهاي ميتما در اين و كند  ميدفاع... و مذهب راديكال و پويا فرهنگ

 ،راديكاليسم اين .است اشتباه چريكي جنبش راديكاليسم با راديكاليسم اين كردن مرتبط

  .مقطع آن در چريكي جنبش از حاصل عرَضي نه ،است شريعتي دكتر ذاتي صفت

 در اين و است ديده ي نمآماده اجتماعي انقالب يك براي را ايران شرايط ،شريعتي .5
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 .آمد خواهد متعاقباً كه شود  ميديده زندان از آزادي و 1354 سال از پس اوهاي  ضاوتق

 نه سنگيني تلنگر يك« با داشت قصد او كه ،شريعتي علي كتاب در ،رهنما آقاي قضاوت لذا

 ص( ».كند تحريك و ترغيب ستيز و شورش به هم را مردمهاي  توده كه روشنفكران تنها

 اراده و عملگرايي« شريعتي يعني ،كتاب صفحة همان در ايشان ديگر قضاوت با )426

 تك تك قدم به قدم كه بود اين شريعتي دشوار رسالت« يا و »كرد  ميتقبيح را مطلق ياوري

 ،».سازد محو مسرانجا و تضعيف راها  آن اجراي روش و معنا و مياسال كهنة مناسبات

  !دارد تناقض

 به هم آن و است درستي حرف داشته شتاب هايش حرف ميان در يعتيشر كه اين . 6

 ولي .شد خواهد او كار آثار متوجه زودي به ساواك كه كرد  ميبيني پيش كه بود دليل اين

 تلنگر يك با« هم آن ،روشنفكران و مردم »تحريك و ترغيب« دليل به شتاب اين كه اين

 رسالت از رهنما كه تعريفي با و دارد يجد ترديد جاي باشد ستيز و شورش به »سنگيني

 شريعتي رسالت اگر .است تناقض در ،كند  ميبيان - درستي به ـ شريعتي ديد از روشنفكر

 اقتصادي و سياسي ،اجتماعيهاي  واقعيت از تصويري تشريح و تحليل ،تبيين« روشنفكر از

 صورت آن در كه ت؟اس دانسته  ميشده تمام را رسالت اين شريعتي دكتر آيا »است جامعه

 تدوين منظور به مهاجرت از او هدف حتي و او »كنيم؟ آغاز كجا از« و »كرد؟ بايد چه« با

  .دارد تناقض ،»انقالب مانيفست«

 جوان نيروهاي جلب و جذب شريعتي دكتر كارهاي كه است آمده ساواك اسناد در .7

 دليل ،اين ولي انكارناپذير است واقعيتي اين و است كرده  ميتسهيل را مجاهدين سازمان به

 ،ساواك اسناد كلية نوشتار اين در ما .نيست چريكي جنبش استراتژي از شريعتي دكتر تأييد

 را آن كه كساني تحليل با ولي ايم آورده رابطه اين در ،را است شده منتشر تاكنون كه

 علت .ممخالفي دانند  ميچريكي جنبش با شريعتي دكتر كاستراتژي موافقت بر تأييدي

 مخفيهاي  سازمان وها  دانشگاه و ،ارشاد حسينية به شريعتي دكتر شاگردان جلب و جذب

  :دانيم  ميزير داليل به چريكي
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 با فرهنگي و اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي مسائل در شريعتي دكتر راديكاليسم .الف

 شريعتي دكتر .است داشته صوري تشابه چريكي جنبش توسط ايجادشده راديكاليسم

 ماركسيسم رقيب و مياسال گراي مردم و راديكال يژايدئولو يك تبيين را خود رسالت

  .است دانسته مي

 جنبش كهها  آن »اجرايي روش و معنا و مياسال كهنة مناسبات« »محو« و »تضعيف« .ب

 ضد مبارزات ولي ،است نداشته منتشرشده و صريح كاري رابطه اين در ،مياسال چريكي

 ،تر راديكال كارهاي براي راها  آن و باز را جوانان فكريهاي  گره ،تيشريع دكتر تحجر

  .است كرده  ميآماده

هاي  كتاب كه حالي در است فهم عوام حتي و ساده آثار اين در شريعتي دكتر زبان

 ضد محتواي اگرچه ،بشر راه و انبيا راه ،شناخت ،تكامل ،ساده زبان به اقتصاد مانند ،سازمان

  .مردم عوام نه و ،بفهمند توانستند  ميرا آن ،سياسي فعاالن و روشنفكران ولي ،دارند تحجر

 تحت هم را دكتر ،آن از بخشي كه دوران آن در عاطفي - احساسي جو شدن غالب .ج

  .است داده قرار ،تأثير

 از ،دكتر عاطفي و احساسي حمايت و 1350 سال در الذكر فوق سخنراني دو ايراد .د

  .يچريك انقالبيون

 ارتباط و عاطفه مقولة از است هنري كار يك كه ،»محبوبه و حسن قصه« بيان شأن

 و طرف يك از )معصومه( وي همسر و )كاظم( دينتحم مرحوم با شريعتي عاطفي عميق

 به و است تفسير و توجيه قابل ،ديگر طرف از انصارش و اعوان و شاه دژخيمي افشاي

 بيشتر ييدأت براي .نيست چريكي جنبش مشي زا او كاستراتژي حمايت مبين وجه هيچ

 ماه آبان سوم تاريخ در كه ،دوم بخش »تمام حزب يك شيعه« سخنراني شريعتي استراتژي

  .باشد  ميبيشتري توجه و تعمق قابل ،است شده ايراد 1351

 و فرهنگي كار استراتژي راستاي در و شده ايراد چريكي جنگ اوج در ،سخنراني اين

 در روشن و واضح ولي سربسته را چريكي جنبش نقد ،حال عين در .وستا بخشي آگاهي
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 ،زيديه؛ شيعيهاي  جنبش مبارزات ،»تاكتيك« عنوان تحت ،شريعتي سخنراني اين در .دارد بر

 جسارت و ايثار ،شهامت تأييد ضمن وي .دهد  ميتوضيح را عشري اثني و اسماعيليه

 مسلحانه نبرد برها  آن محض تأكيد ،اسماعيليه و زيديههاي  جنبش رزمندگان و گذاران بنيان

 پرنس« برآوردن سر كه راها  »آن رهبري استمرار و تداوم« خود تيز زبان با .كند  مينقد را

 و »پاريس« در... و الموت و خراسان روستاييان ناچيز درآمد خمس از كه ،است »كريمخان

 آن با شهيد زيد« طرف اين از و كند  ميخوشگذراني »وف نايي بري« ملكه زنش با »ليدو«

 »البدر امام« به خرهباال »...پرشور قيام آن با جوان يحياي و ،سخاوتمندانه جانبازي

 ائمة استراتژي از .كند  مينقد را ،انجامد  مييمن در »جهان مشروب كلكسيونرترين  بزرگ«

 دفاع ،است شده  ميتعيين ،شرايط به توجه با و است نبوده ثابت وقت هيچ كه ،شيعه

 شرايط تابع استراتژي همين مرهون ،هم را عشري اثني شيعة تفكر ماندگاري .كند مي

 متهم سازشكاري حتي و روي ميانه و اعتدال به را امامي شيعة« برخي هرچند .داند مي

  »!كردند

 استراتژي صريح نقد و تاريخي مرحلة آن در »تمام حزب يك شيعه« از شريعتي هدف

 و بيان فقط ،عشري اثني شيعة استراتژي بر او تأكيد و شيعي معروف قرَف در مسلحانه

 به عاطفي و احساسي جو و مسلحانه مبارزة اوج در هم آن ،است نبوده تاريخ يادآوري

  .حساس مقطع آن در وجودآمده

  چريكي جنگ دوران اوج در دكترهاي  سخنراني
  تاريخ  مكان  عنوان

  1350 رمضان 21  ادارش حسينية  برادر بود اينچنين آري

  18/8/1350  ارشاد حسينية  اعتراض مذهب انتظار

  1/9/1350  شريف صنعتي دانشگاه  كنيم آغاز كجا از

  1350  دانش سپاه عالي دانشسراي  فكري ابعاد

  1351 فروردين 14 تا 11  ارشاد حسينية  امامت و امت

  14/12/1349  جواد مسجد  اسالم در تاريخ
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  1350 زمستان  ملي دانشگاه  اگزيستانسياليسم

  16/8/1350  ارشاد حسينية  مكتب راه در فداكاري سال سه و بيست

  1350 فروردين  اهواز دانشگاه  خويش به بازگشت

  1350 اسفند  آبادان نفت دانشكدة  فرهنگي منابع تصفية و استخراج

  4/8/1351  ارشاد حسينية  هايشان رنج و علي پيروان

 شـــهادت از پـــس 7/12/1350  نارمك مسجد  شهادت از پس

  رضايي احمد

  12/8/1350  ارشاد حسينية  متهميم ما مادر ،پدر

  1350 آبان  ارشاد حسينية  صفوي و علوي تشيع

  1350 ماه دي  مشهد مهستي دبيرستان  تجدد و تمدن

  17/8/1350  ارشاد حسينية  كرد؟ بايد چه

  1350 سال  ارشاد حسينية  شناسي اسالم دروس

  11/6/1351  ارشاد سينيةح  پرستنده روح زيباترين

  23/4/1351  ارشاد حسينية  فاطمه حضرت سمينار

  1/8/1351  ارشاد حسينية  روم سورة تفسير

 پس ،1350 اسفند( 1350 محرم  ارشاد حسينية  شهادت

  )رضايي احمد شهادت از

 سـال  23 عـدالت  و وحـدت  مكتب علي

  سكوت سال 25 ،مبارزه

  16/8/1350  ارشاد حسينية

  19/8/1350  ارشاد حسينية  وحدت رگذا بنيان علي

  1350 آبان  تهران عالي دانشسراي  ايدئولوژي و فرهنگ

  14/4/1350  ارشاد حسينية  است فاطمه ،فاطمه

  3/6/1351  ارشاد حسينية  علي جوي و جست در ما قرن

  3/6/1351  ارشاد حسينية  ناكثين و مارقين ،قاسطين

  15/8/1350  ارشاد حسينية  متجدد و متمدن

  5/6/1350  تهران تكنيك پلي  ماشينيسم اسارت در ينماش

  21/6/1351  ارشاد حسينية  يادآوران و ياد انقالبي نقش

  1351 پاييز  ؟مبارز مكتب  فرهنگي شناسي جامعه مخروط

  1351 بهار  تهران  مسلمان زن از حاضر عصر انتظار
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  3/8/1351  تهران  تمام حزب يك شيعه

  

  گويند  ميچه ساواك اسناد

 دكتر بازداشت دوران به شود  ميمربوط كه ،ساواك اسناد روايت به شريعتي ،دوم دجل در

 وجود مداركي ،است چريكي اقدامات اوج حال عين در كه 1353 و 1352هاي  سال در

 -  چريكي مذهبيهاي  جريان براي خوراك تدارك و فكري پشتيباني از حاكي كه ،دارد

 به 13/8/1352 مورخ در كه بازجويي گزارش در .است - مجاهدين سازمان خاصه

  :كه است آمده ،شده چاپ مزبور كتاب 260 صفحة در و شده ارسال ارتش دادستاني

 جـزوات  و كتب تهية در كه گرديد استنباط آمد عمل به نامبرده از كه تحقيقاتي در... 
 وجود به و ارتجاعي مذهب و پرستي كهنه با مبارزه پوشش در و داشته نيت سوء خود

 خـود هـاي     نوشته انتشار با و كرده منحرف را جوانان افكار مذهبي انقالب يك وردنآ
 ساخته منحرف افراد براي بتي خود از كالمش نفوذ با و نموده تهيه خاصي شيوة با كه
 در و اسـت  كـرده  آمـاده  مجاهدين خرابكار گروه نفع به فعاليت منظور به رااي   عده و

 اقـدام  مزبـور  گـروه  خرابكارانه مقاصد پيشبرد جهت در مياسال نوين نهضت پوشش
 مـسلم  و محرز ايران خلق مجاهدين گروه نفع به مشاراليه فعاليت بنابراين .است نموده

  ...باشد مي

 و كتاب متن كه داريد اعتراف آيا« كه سؤال اين جواب در مزبور كتاب 302 صفحة در

 در را افراد و كرده  ميكمك لقخ مجاهدين گروه خرابكارانه مقاصد پيشبرد به شما جزوات

 يقين من« :دهد  ميپاسخ چنين دكتر »است؟ ساخته  ميآماده گروه اين نفع به فعاليت جهت

 مجالس در نه كه جوانان فكري خأل و نارضايتي و اميدي بي از فقطها  اين امثال كه دارم

 و مرا عناصر اين لامثا ،كنند  مياستفاده سوء شوند  نميفكري اشباع دانشگاه در نه و ديني

 بردن ميان از براي و دستگاه نفع به و خوانند  مياطمينان سوپاپ هميشه را حسينيه
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  »...جوان نسلهاي  عقده و تحريكات

 و داده تشكيل گروهي و بوده دكترهاي  كالس مستمعين از كه ،كريمي احمدرضا نظر

 سر به سلول يك در دكتر با مدتي و است كرده همكاري ساواك با دستگيري از پس

 در ساواك به »آثارش و شريعتي دكتر« از را خود برداشت ساواك دستور به و برده مي

 به را كريمي نظر كه ساواك مأمور .است امر اين مؤيد نيز داده گزارش 13/2/1352 مورخ

 و دانسته »صحيح شريعتي مورد در« را كريميهاي  گيري نتيجه داده گزارش خود باالتر مقام

 مقام .است كرده گوشزد ،باالتر مقام به شريعتي به نسبت را او »حسادت« حال نعي در

 صحيح بسيار ميكري تحليل« كه كرده نظر اظهار چنين گزارش حاشيه در ساواك باالتر

  ».ام رسيده نتايج اين به شريعتي آثار مطالعه در نيز شخصاً است

 كارشناسان نظرات توان  مي،را آن كه را ميكري احمدرضا نظرات از بخشي جا اين در ما

  :آوريم  ميمزبور كتاب بعد به 382 صفحة از آورد حساب به هم ساواك

 پس 1350 سال در نارمك جامع مسجد در را دكتر »شهادت از پس« سخنراني ميكري

 ارزيابي شهدا اينهاي  هخانواد كردن فعال جهت مجاهدين رهبران ازاي  عده اعدام از

 دكتر« كه گويد  مي- الري اسدي حسن همسر - دستغيب هرالشريعهگو قول از و كند مي

 همة به را بيداري اين و آورد حركت به راها  آن و آفريد بيداري ،عزادار زنان در شريعتي

  ».كرد منتقل ،دختران و زنان

 مبارزه شريعتي كه اين دراي  شبهه هيچ من نظر از« :كه كند  ميتصريح باز ميكري

 ولي مصممانه - گيرد قرار كيفيت تأثير تحت كميت آن در كهاي  مبارز هم آن - را مسلحانه

 زعم به - محيط و زمان باطل با مبارزه و درگيري راه تنها عنوان به ما جوانان به غيرمستقيم

 اظهار حسين به خطاب و شويم حسين بايد ما همه گويد  مياو .نمايد  مياعالم - خودش

  »’.است محتاج تو خون و تو به ما ملت و ما زمان ما ،جامعه‘ :كه كند مي

 هم آن ،است زده مبارزه براي آموزش به دست مهارت با و آگاهانه شريعتي دكتر -

  .تشكيالتي و مسلحانه ،مخفياي  مبارزه
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 كرده تجليل مونيخ اُلمپيك در فلسطينيهاي  چريك عمليات از 1351 تابستان در -

  .است

  .دارد همخواني سازمان دافرا تدفاعيا با دكتر نظرات -

هاي  نوشته با مجاهدين سازمان »حنيف بن عثمان به علي حضرت نامة تفسير« جزوة -

  .رساند  ميرا شان فكري وحدت شريعتي دكتر

 احمدرضا( متهمين از يكي از بازجويي در وقتي كه است اصل همين روي« -

 و جزوات كه كساني همة‘ :گويد  ميكنيم؟ دستگير را كسي چه كه كنند  ميسؤال )شادبختي

  »’.اند هنشست صحبتش پاي به و اند هخواند را شريعتي دكتر كتب

 به وي تفسير شيوة« و است شده تعبير »چريكي درسي« به دكتر روم سورة تفسير -

  ».است مجاهدين اصطالح به سازمان تعبيرهاي مشابه ]كريمي[ من عقيدة

 ارشاد حسينية در فروزان نام به شخصي ديگر تن چهار و نژاد حنيف اعدام از بعد -

 را »...احياء بل امواتاً اهللا سبيل في قتلوا الذين التحسبن و« آية و بود پوشيده سياه كراوات

 اسالم مجاهدين پاك روان به« :گفت صبحدل نام به ارشاد كاركنان از يكي و كرد قرائت

  ».بفرستيد صلوات

 شريعتي را مياسال ماركسيسم تفكر طرز رانگذا پايه از يكي توان  ميترتيب بدين« -

  ».كرد قلمداد

 از يافت توان  ميساواك اسناد در هم ديگري موارد كريمي احمدرضا نظرات بر عالوه

  ؛جمله

 ،شريعتي محمدتقي استاد مورد در 2/5/1353 مورخ در ساواك كهاي  ويژه بولتن در

 جهت به« :كه است آمده ،است كرده را استاد آزادي تقاضاي آن در و كرده تنظيم شاه براي

 تبليغات و فكر اساس مياسالهاي  ماركسيست و شده شريعتي علي آثار از كه هايي برداشت

 محمدتقي پدرش و شريعتي علي ،بودند داده قرار اوهاي  نوشته و آثار برخي بر را خود

 تاداس آزادي با شاه كه است گزارش همين در و ».شدند بازداشت مزيناني شريعتي
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  .كند  ميموافقت شريعتي محمدتقي

 مورخ در »ضدخرابكاري مشترك كميتة اطالعاتي واحد رئيس« كه گزارشي در

 )مزبور كتاب 518 صفحة( نوشته 312 بررسي و عمليات يكم اداره رياست به 19/2/1355

  :كه است آمده چنين

 اظهارنظر راليهمشا دربارة ايران خلق اصطالح به مجاهدين گروه واصله اطالعات برابر
 دانـش  داشـته  بيان زندان از آزادي از پس ]شريعتي دكتر يعني[ باال نامبرده كه نمودند

  ...هستند احساساتي بيشتر و است كم بسيار اسالم دربارة مجاهدين

  )دكتر شهادت( 1356 خرداد تا 1352 پاييز دورة

 شريعتي دكتر شخص و مياسال جنبش كل براي كه است افتاده اتفاق وقايعي دوره اين در

  :از عبارتند وقايع اين .بوده برخورداراي  العاده فوق اهميت از

 دكتر براي كافي فرصت اين و بوده زنداني انفرادي سلول در شريعتي دكتر ماه 18 .1

 جنبش ،جامعه تحوالت ،خود فعاليتهاي  دوره از بندي جمع يك كه است آورده فراهم

  .باشد تهداش... و جهاني تحوالت ،چريكي

 نزديك از و بوده شده بازداشتهاي  چريك قهرماني وها  مقاومت شاهد شخصاً او .2

  .است بوده تماس درها  آن با

 نابودي و ترور تا كه شده انجام ماركسيستي كودتاي يك خلق مجاهدين سازمان در .3

 به را جامعه زاتيمبار فضاي و رفته پيش ،گذاران بنيان و سازمان كار ادامه به معتقد مسلمانان

  .است كرده ،مسموم شدت

 .است يافته انتشار علني و مخفي طور به و وسيعي سطح در شريعتي دكتر كارهاي .4

 نيز سازمان دفاعيات و تحقيقاتي كارهاي .است شده مبارزاتي فرهنگ يك به تبديل درواقع

 در صريح نسبتاً راظهارنظ چند ،شريعتي دكتر ،آزادي از پس .است يافته انتشار حدودي تا

 .كنيم  مينقل جا اين در راها  آن ما كه دارد چريكي جنبش و خلق مجاهدين سازمان مورد

 چريكي جنبش و روحانيت كار مورد در ،دكتر نظر آخرين عنوان به توان  ميرا نآ
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  .گرفت نظر در ،مجاهدين

  خلق مجاهدين سازمان درها  ماركسيست كودتاي با رابطه در

 كه است كرده قضاوتي مجاهدين سازمان در ماركسيستي كودتاي با رابطه در شريعتي دكتر

 به راها  ماركسيست تاريخي عملكرد او .دارد انطباق او شناسي تاريخ و دموكراتيك ديدگاه با

 دفاع مجاهدين سازمان اجتماعي و سياسي و اجتماعي اهداف ،ها رمانآ از و كشد  مينقد

  1 :كند مي

 عدالتخواه بخش آزادي نهضت اين عمر از كه سال شصت اين در ،ائوم تا لنين زمان از
 تجربه سازشكاري و مينامرد ،خيانت سال شصت ما ،گذرد  مي !غيره و انقالبي و ميعل

 از خنجـري  يـا  سـر  براي   ضربه ،رو بر تفي ،را نيتي سنح لبخند هر پاسخ و ايم كرده
 و !مجاهـدان  اينـك  و مـصدق  دكتـر  ،خـان  كوچـك  ميـرزا  .ايـم  كرده دريافت پشت
 وهـا     طلبـي  فرصـت ترين    رذيالنه و طرارانههاي    زرنگي ،سبعانه ،كثيفهاي    كشي انتقام

 نـه  هـم  آن ،اسالم عليه قتل و هتك حتي و حمله و اتهام و دشنام درها    شماري غنيمت
 و برداشـته  سـالح  ،آمـده  ميـدان  بـه  كـه  اسـالمي  ،طرف بي و سنتي ،ارتجاعي اسالم

 جهـاني  داري سـرمايه  و امپرياليـسم  بـا  پيكـار  در رااش    تاريخي حظاتلترين    هولناك
 انگـل  طبقـة  بـر  محـروم هاي    توده شوراندن جز و استعمار از رهايي جز و گذراند مي

 ،كننـد   مـي  سوءاستفاده ما جراحت و اسارت از تنها نهها    آن ،ندارد شعاري استثمارگر
 عزيزتـرين  غيبـت  از ،معاصـر  ماسـال  نخستين مجاهدان و مهاجران وارث نام به بلكه

 جـاي  بـه  و بهـره  آنان حضور و وجود خأل غاصبانه و رندانه كردن پر براي ،شهيدان
 آنـان  راه و آنان تحقير و توهين ،تحريف به ،اسالم شهداي ميراث از و اسالم از تجليل
  !كنند  ميتثبيت آنان عليه را دشمن اتهامات ميتما و گمارند  ميهمت

 »خويش كدام به بازگشت« در او قضاوت اولين چريكي جنگ تراتژياس با رابطه در
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 كردن وارد« را روشنفكر رسالت دكتر قضاوت اين در .است آمده 4 شمارة ،آثار مجموعه

 ولذا داند  مي»توده آگاهي و احساس به زمان و جامعه بطن در موجود ناهنجارهاي  واقعيت

  :كند  ميبيان را اصل سه

 مرحلـة  در را اجتمـاعي  اصيل نهضت رهبري توانند  نمي روشنفكرهاي    كرده تحصيل .1
 كه اند امي قهرمانان اين بلكه ،كنند عمل مردم خود از نيابت به و دهند ادامه آن طبقاتي

 و فطـري  اسـتحكام  و حركـت  و بينش و روح و است يافته تجسم آنها در توده ارادة
 زاينـدة  و صـميمي  اعمـاق  در ريشه و گيرند  مي اجتماع متن از مستقيماً را خود ارادي
  .دارند توده

 و طبقـاتي  تشخص و انساني شخصيت صاحب خود و اند هنرسيد آگاهي به مردم تا .2
 علمـي  و مذهبيهاي    شخصيت از تبعيت و تقليد مرحله از و اند  هنشد روشني اجتماعي

 و مراد و مريد رابطة ،مردم باها  آن ميان رابطة و( دارند مقتدايي و فتوايي جنبة كه خود
 ارتقـا  سياسـي  و اجتمـاعي  رشـد  ازاي    مرحله به )است امام و مأموم و معال و عامي
  .اند آنان آگاهانة مشي خط و اراده تابع كه اند رهبران آن در كه اند هنيافت

 و عـدالتي  بـي  و فقـر  ،طبقـاتي  اسـتثمار  وجود نه ،اين ،كه اين به علم با باالخره و .3
 و اجتمـاعي  وجـدان  درست آگاهي و موجودهاي    واقعيت اين احساس بلكه ،انحطاط
  ...و آورد  ميپديد را انقالبي آگاهانه و درست حركت كه استها  آن به نسبت طبقاتي

  :كند  ميبيان چنين آن از پس و پيش مشروطه از را خود قضاوت دكتر بعد و

 آگـاهي  مـردم  بـه  آنكـه  بـي  رهبران ،كه نبود اين جز ما مشروطة انقالب ميناكا علت
 يـك  و پرداختند نهايي حل راه و خلق هدايت به ،باشند داده سياسي بينايي و اجتماعي

 بـه  كهاي    جامعه بر انقالب تحميل ثمرة كه ديديم ،آن از پس و پيش همچون ديگر بار
 ،ناكـام  امـا  مترقي شعارهاي ازاي    مجموعه جز ندارد انقالبي فرهنگ و نرسيده آگاهي

  .بود نخواهد

 دوبارة تولد« گفتار در »ها دريغ« عنوان تحت شريعتي دكتر شهادتش از قبلهاي  ماه در
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  :2كند  ميقضاوت چنين را خود كار ،قرن يك فراز بر سريع نگاهي در »1اسالم

 ديگـران  آنچـه  ازتر    كوچك و فقيرتر بسياراي    محدوده در من ،اخيرهاي    سال اين در«
 ظرف در را كاري ،ضعيف و تنهااي    گوينده يا معلمي عنوان به ،تصور و كنند  مي تلقي
  ».كردم آغاز ،اجتماعي دشوارتر و محدودتر بسيار شرايط در و زماني محدود بسيار

 هم بهترين توانست مي« و »بود بدترين كه حال همان در« را خود كار زمان شرايط دكتر

 سوي از و طرف يك از مذهبي تودة و روحانيت آمدن صحنه به .كند  ميارزيابي ،»باشد

 اسالم بر فكري تكيه »پرشكوه« بعد دو با را جامعه »مسئول روشنفكر« و »جوان نسل« ديگر

 و كند  نميپنهان را خود افسوس ولي داند  ميمثبت ،را »جان انفاق و ايثار« سخاوتمندانه و

  :گويد مي

 روشـنفكر  و روحانيت آمدن صحنه به[ راه دو هر اين در كه افسوس اما !افسوس اما و
 ،سـو  آن در اگر :رفت دست از امكاناتي چه و افتادند مهلكه به نيروهايي چه ،]مسئول

 ايـن  بـر  كوبنـده  و ومنـد نير مـشتي  ،خـصم  روي بر كوبنده و نيرومند مشتي جاي به
 ،بودنـد  كـشيده  ما انديشة و دين و عقل گرداگرد كه وسطايي قرون تُرگس ديوارهاي

 وهـا     حوزه وها    حجره وها    گاه تكيه وها    خلوتگاه به نور تابش براي راه و آمد  مي فرود
 آموزگار هزاران روز آن ،ما مذهب گاه آن ،شد  مي باز مان دينيهاي    احساس وها    هانديش

  3 .شهيد دو نه داشت توده ميان در شهادت
 كـه  حـالي  در ،بـرود  راه سـرش  روي بـر  تنهـا  نهـضتي  آنكه جاي به ،سو اين در و

 مرد اين كه كرد  مي كاري ،رها و معلق و هوا در پاهايش و است جيب در هايش دست
  .بيانديشد سرش با و كند كار هايش دست با و برود راه پاهايش دو روي بر

 از دور فريفته و شده تخدير غافل و محروم ما كارگران و پرداختند عمل به روشنگران
 اسرائيل بني انبياي از هك پيامبراني ،خويش عصر بزرگ پيامبران اين از محروم و صحنه
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  .برترند

 قطب دو كه كند  ميآغاز اميد اين با را كارش شريعتي 1342 از پسهاي  سال در

 درهم پنجه يك« بودند هم روياروي كه دستي دو و »شوند قطب يك« روشنفكر و روحاني

 كه دندانستن اكثريت و نخواستند برخي و نتوانستند كدام هيچ او قول به ولي گردند »فشرده

 هم اكثريتشان« كه كساني هم آن كردند  ميچنين اين كاري ،او »گذاشتن تنها جاي به اگر«

 مردم اين راه فرا راه چراغ صدهاهزار ،هزارها اكنون« ،»برترند من از ايثار در هم و ايمان در

ترين  عالي« را چريكي جنبش انقالبيون »جان انفاق« كه اين ضمن شريعتي دكتر ».بود

  :كه گويد  ميعريان را خود دريغ ولي داند  مي»اخالص

 محـروم  روشـنايي  از ،داشـتند  نياز بيشتر روشنايي به كه مردمي كه دريغ اما !دريغ اما
 كـم  هـم  ما ايمان و فرهنگ تاريخ در كه شهيداني يافتند شهيداني آن جاي به و شدند
 ايـن  كه بود ناآگاهي اين اما؛  بيشتر ديگري ملت و امت هر از و بسيارند بلكه و نيستند
 و دره و كـوه  هر و نقطه هر و گوشه هر در كه شهيدي هر آرامگاه پيرامون در را خلق

 پيرامـون  بـر  كـه  جـاهلي  پرسـتان  بت صورت به ،افتاد سرزمين اين روستاي و صحرا
هاي   خواسته و نيازها و نذر ،خواهند  مي آنان از آنچه و كنند  مي طواف مجهوليهاي    بت

 بـيش  انديشه اين كه حال آن در ،حال هر به .كرد رها ،است جاهالنه كانهكود و زنانه
ترين  عالي در عشق اين و نور اين و بود توده عشق و روشنفكران نور نيازمند هميشه از

 هر به ،نصيب كم الاقل يا ،ماند نصيب بي دوهر از ما نگاه اما ،بود خويش تجلي لحظات
  .ناگفتهها  حرف و ندما ناتمام نيز من كار؛ بگذريم حال

 شمارة آثار مجموعه( است كرده بيان را آرزوهايش شريعتي دكتر گفتار اين دنبالة در

 قبلي استراتژي با درواقع و شود  نميمربوط ما مبحث به چون كه )آرزوها عنوان تحت ،25

 ،خلق مجاهدين سازمان مواضع ذكر شايد .كنيم  ميخودداري آن ذكر از دارد هماهنگي او

  .كند كمك موضوع شدن روشن به ،شريعتي مورد رد
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  مجاهدين سازمان منظر از شريعتي

 از بعد و قبل دوره دو به را شريعتي مورد در خلق مجاهدين سازمان نظريات و مواضع

  :كرد تقسيم توان  ميانقالب

  انقالب از قبل

هاي  سال در را زمرديان ليال و بازرگان پوران و رضايي احمد شهيد نظرات ،نوشتار اين در

 كه اين است مسلم آنچه .آورديم ارشاد حسينية و شريعتي دكتر مورد در ،1351 و 1350

 1358هاي  سال تا حتي و ،آن از بعد چه و مسلحانه مبارة شروع از قبل چه سازمان رهبران

 ذيل در بايد كه 1دانستند  مي،بورژوا خورده ولي ،انقالبي روشنفكر يك را شريعتي ،1359 و

 نوك سازمان رهبران نظر از .كنند استفاده طرفدارانش و او از سازمان تشكيالتي ركاتح

 حوش و حولها  جريان ساير و بوده سازمان - سياسي و اعتقادي لحاظ به - توحيد پيكان

  .اند هشد  ميارزيابي آن

 كردگان تحصيل و روشنفكران ميان در شريعتي اجتماعي محبوبيت از كه آنجايي از

 طرح حال عين در و ددانستن  نميصالح را ،شفاهي و كتبي ،علني گيري موضع اند هبود مطلع

 توصيه كشور خارج و داخل در ،سازمانهاي  توده براي ،هايش نوشته مطالعة و او نظرات

 شريعتي دكتر به تحقيقاتي كارهاي براي هايي پيغام انقالب از قبل اگرچه .است شده نمي

 براي ،جامعه درون مذهبي فعال نيروهاي از ،جنبي استفاده موضع از اين ولي اند هداد مي

  .است بوده ،سازمان يعني ،توحيد »پيكان نوك و« راديكال اهداف

                                                       

ـ نژاد براي مبارزان اجتماعي آورد كه حنيف مهندس ميثمي به خاطر مي -1 هاي مختلفـي   سياسي جامعه رده  
كرد ولي مسعود رجوي، نظر بـسيار بـدي در مـورد دكتـر داشـت و حتـي تـا                       اري نمي گذ  قائل بود و ارزش   

  .ساواكي بودن دكتر، پيش رفت
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  انقالب از بعد

 بوده انقالب »گوركي ماكسيم« وجه بهترين در شريعتي انقالب از بعد در ،سازمان ديد از

اي  جبهه ،است بوده جبهه پشت رسان كمك او .او فرهنگي و ادبي روحية به توجه با است

 توانست  ميسازمان فقط كرد  ميآزاد او كه نيروهايي .اند هبود دارش طاليه مجاهدين كه

 بوده او ،بورژوازي خورده تفكر از ناشي ،انديشه حوزة در او ابهامات و كند سازماندهي

  .است

 .نداشته انقالب زا قبل با تفاوتي ،1360 سال در داخلي جنگ شروع تا سازمان موضع

 شرايط آن در شريعتي دكتر با افتراق نقاط مطبوعاتي و علني طرح كه داشتند اعتقاد ضمناً

 سازمان .شد خواهد »ارتجاع« سوءاستفاده و نيروها رفتن هرز موجب ،نداشته ضرورتي هيچ

 علني طرح به هرگز عضدانلو مريم با رجوي مسعود ازدواج يعني »ايدئولوژيك انقالب« تا

 ،1360 خرداد حوادث دنبال به .نپرداخت ،شريعتي دربارة ،خودهاي  ديدگاه ميرس و

 اين جذب به ،خود منتقد سياسي نيروهاي با اشتراك نقاط بر تكيه سياست دنبال به ،سازمان

 بودند مدعي آغاز درها  هسته اين مسئوالن .پرداخت ،»مقاومتهاي  هسته« كادر در نيروها

 و شد  نميتلقي سازمان در عضويت ،آنها به پيوستن و دارند يكدموكرات چارچوبي كه

 وها  تفاوت حفظ با ،مياسال جمهوري حاكميت با مبارزه ضرورت قبول با هركسي

  .كند فعاليت آن در توانست مياش  سياسي ـ عقيدتي تمايزات

 بالتكليف و پراكنده نيروهاي از برخي كه شد موجب دموكراتيك و باز چارچوب اين

 بدون و فردي شكلي به داشتند قرار شريعتي خط محافل وها  گروه زيرمجموعه كه

 در و بپيوندندها  هسته اين به )مستضعفين آرمان افراد مشخصاً( شان مسئوالن با هماهنگي

 تهية ،امنيتي نظر از سوخته و سردرگم نيروهاي به دادن پناه ،اطالعيه پخش مانند هايي زمينه

 عراق در و شده خارج مرز از طريق همين از هماي  عده .كنند همكاري سازمان با ،امكانات

 كه ،»مقاومت ملي شوراي« تشكيل با مجاهدين سازمان كشور خارج در .شدند مستقر

 خود چتر زير به را اپوزيسون نيروهاي كلية كه كرد  ميتالش ،داشت عهده به را آن رهبري
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 به را اپوزيسيون كل نمايندگي شكلي به و بخشيده مشروعيت خود حركت به و بكشاند

 اقتدار حوزة به را جريانات از بعضي و اشخاص از برخي كه شد موفق سازمان .گيرد عهده

 شريعتي طرفداران و ماركسيستي چپ اپوزيسيون نيروهاي از كدام هيچ اما ،بكشاند خود

 سازمان ،طميعت و گو و گفت سياست اتخاذ دوره يك از پس لذا ،نپذيرفتند را همكاري اين

 اصولي« نام به رجوي مسعود با مصاحباتي سلسله طرح با و كرد عوض را برخوردش

 دايره نتيجه در .كرد تعيين را خود به نيروها دوري و نزديكيهاي  مالك و شرايط :»كيست

  .شد ،سازمان پارچة يك هژموني به تبديل ،اوليه بسيط

 از مثالً .كردند علم را »مانندي هگرو« گرايشي هر از ،دموكراتيك ظاهر حفظ براي

... و دفتري متين ،مليون از ،هزارخاني ،روشنفكران از ،سامع مهدي ،خلق فداييهاي  چريك

  .كردند شورا عضو را

 .زدند باز سر »شورا« به پيوستن از ،دانستند  ميشريعتي انديشة پيرو را خود كه نيروهايي

 و مبارزه مرحلة از سازمان تحليل كه بود اين سازمان مشي بهها  آن پيوستن عدم داليل

 مبارزة« نه و سازمان توسط »موقت دولت« تشكيل نه .نداشتند قبول را ،مبارزه شكل

 ورود .بود بخش آگاهي مشي و فرهنگي كار برها  آن تأكيد و داشتند قبول را »مسلحانه

 داراي و يكغيردموكرات را اپوزيسيون كل به آن تحميل و مسلحانه مرحلة به سازمان

 نيروهاي پيوستن عدم رغم علي هذا مع .كردند  ميارزيابي ،برانداز خانمان عواقب و عوارض

 و دستگير 60 دهةهاي  سال در نيروها اين ولي ،»مقاومت ملي شوراي« به ،شريعتي خط

  .شدند سركوب

 با مستقيمي و شفاف برخورد سازمان رهبران ،سازمان در »ايدئولوژيك انقالب« تا

 همرديفي« و عضدانلو مريم و رجوي ازدواج از پس ولي نكردند طرفدارانش و يعتيشر

 بررسي و نقد به )ارشاد دانشجويان( خارج در شريعتي پيروان از بخشي »مسعود با مريم

 دقن اين اصلي محور .بردند زيرسؤال ،رااي  نامه بخشهاي  ارتقايافتن ،پرداخته حركت اين

 ،»ايدئولوژيك انقالب« ،ماجرا اين از پس كمي فاصلة .بود هبرير از سازمان مĤبي قيم درك
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 گونه اعترافهاي  نامه سيل هم بعد و شد مطرح سازمان طرف از ،»واحد رهبري« بحث و

 اجآن تا رهبري به »عشق« و بودند نوشته را خود خطاهاي يك هر آن در كه هواداران

 ،اعضاهاي  بيماري اقسام و انواع و دردسر ،)...واي  گنجه( »معده زخم« كه بودند رفته پيش

  !بود شده خوب

 العمل عكس ادعاها اين برابر در كشور خارج اپوزيسيون سياسيهاي  گروه ميتما تقريباً

 دادند نشان واكنش هايي اطالعيه طي نيز شريعتي پيروان .كردند محكوم را آن و دادند نشان

 را خود مواضع صراحتاً بار اولين براي ات داد سازمان دست به را الزم بهانة نقد همين و

 همان طرح به مجاهد نشرية مقاالت و راديوييهاي  پيام در .دهد ارائه دكتر دربارة

 .گرفتند تمسخر به را بخش آگاهي مشي خط .پرداختند دكتر دربارة سابقهاي  بحث

 را راه نهات ،مشروطيت صدر دراي  عده همچون كه كردند متهم را شريعتي انديشة طرفداران

 شريعتي پيروهاي  گروه هواداران و شريعتي خانوادة اعضاي به .دانند  مي،»مدرسه كردن باز«

 در سازمان امكانات از ،گذشته در ،استفاده سوء به متهم راها  آن و كردند متعددي حمالت

اي ه گروه همه »ارتجاع نامتحد جبهة« عنوان تحتاي  مقاله در .نمودند »مقاومتهاي  هسته«

 رفص به ،كردند معرفي »حاكم ارتجاع« متحد را - شريعتي پيروان جمله از - اپوزيسيون

  .بودند پرداخته ،سازمان از انتقاد به كه اين

 كه بودند معتقد، بودند آن با سو هم و سازمان حركت حاشيه در كه افرادي از بعضي

 براي شريعتي از دفاع در تيمقاال كه بودند كوشيده و كرد جدا پيروانش از بايد را شريعتي

 ها آن به سازمان مسئولين ،)شريف مجيد مرحوم مانند( بفرستند »مجاهد آزاد صفحات«

 كساني به فقط .ندارند را طرفدارانش از شريعتي تفكيك به نيازي هيچ كه بودند كرده تأكيد

 .كردند خودداري هم آنها مقاالت چاپ از ولذا .باشند سو هم سازمان با كامالً كه دارند نياز

 را آن و ساختند متوقف را او مورد در نظر اظهار و شريعتي قضية ديگر مرحله اين از پس

  .دانند  مي»شده تمام« موضوع فعالً
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  گيري نتيجه

 ،ايثارگرترين ،رشيدترين توسط ،1342 خرداد 15 خونين سركوب از پس ،چريكي جنبش

 از بندي جمع با بوم و مرز اين فرزندان ...وترين  مستدل وترين  خواه آرمان ،ترين مصمم

 چريكيهاي  جنبش و كوبا انقالب توفيق تأثير تحت و ايران مردم صدسالة مبارزات

 عمل به ،جنبش اين در .درآمد عمل به و شد تئوريزه ،الجزاير انقالب و التين آمريكاي

 و يديكتاتور رژيم ثبات زدن هم به نقش ،نخست مرحلة در ،شهري چريك مسلحانه

  .بود ،شده داده شاه رژيم عليه قيام براي توده بخشي آگاهي

 در ،چريكي جنبش گذاران بنيان از متفاوت ،علمي و تجربه و تربيت با ،شريعتي دكتر

 نقد و داري سرمايه ،تحجر با مبارزه طريق از بخش آگاهي فرهنگي عمل به 1342 از پس

  .كرد آغاز ،ار دانشگاهي و كرده تحصيل بخش در كار ،ماركسيسم

 آزاد ،رژيم كردن ثبات بي در چريكي انقالبيونهاي  شهادت وها  ايثارگري كه اين در

 و - عمدتاً - كرده تحصيل بخش در انقالبي شوق و شور خلق ،اجتماعي نيروهاي كردن

 و شك ،است كرده تسريع را وابسته نظام سرنگوني و است داشته نقش ،مردمهاي  توده

 دهة اوليههاي  سال از پس چريكي جنبش مجموعه سر بر آنچه ولي؛ دندار وجود ترديدي

 هب و انقالب پيروزي نآ از پس و 1355 و 1354هاي  سال اتفاقات مشخصاً و آمد 1350

 در كه دهد  مينشان را چريكي جنبش تئوريك ضعف ،60 خرداد از پس عملكردهاي ويژه

  .نيست نوشتار ينا حوصلة در و پرداخت آن تحليل به بايد ديگري جاي

 است افتاده اتفاق المللي بين و ملي سطح در تاكنون 60 دهة اوليههاي  سال از پس آنچه

  .است شريعتي دكتر عملكرد و تئوريك دقت و درستي مبين

 ،ضداستعماري بارزاتم تارك بر مهري ايران در خود بخش آگاهي نقش با شريعتي

 همچنان را او انديشة كه زد ملت اين اريضداستحمتر  مهم و ضداستثماري ،ضداستبدادي

  .است ساخته مياسال كشورهاي ساير و ايران در ضروري و كارآ ،زنده ،21 قرن در
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 اين ولي ،مانده ناتمام كارش هرچند كه است گذاشته جاي بهاي  مايه دست شريعتي

 ايدئولوژي يك تدوين و نيست زدودني ملت اين مبارزاتي فرهنگ از مايه دست

 جديد شكل و گذشته در ماركسيسم و داري سرمايههاي  نظام انواع از پس را بخش رهايي

  .است ساخته مقدور ـ سازي جهاني ـ جهاني داري سرمايه

ها  آن با ،خود فكري حيات دوران در ،شريعتي كه وطنيهاي  نئوليبرال و متحجرين

 ،را دومي و دانسته  ميايران در اجتماعي انقالب يك راه سد را اولي( است كرده مبارزه

 كه كنند  ميسعي امروزه )كنند اجتناب آن از بايد جنوب جهان روشنفكران كه عوضي راهي

 و شريعتي انديشة تفكيك و تجزيه با اول دستة .نمايند سوءاستفاده شريعتي كارهاي از

 نوعي ايجاد دنبال بهها  آن تقطيع و اوهاي  نوشته وها  گفته از هايي بخش به تشبث

 دنبال به شريعتي از ظاهري »تقدير و تجليل« ضمن ،دوم دستة و هستند وي با شاونديخوي

 آن و كنند »بهداشتي« و »تصفيه« را شريعتي انديشة كه هستند هايي خانه تصفيه ساختن

  1 !دهند ،وي طالبان و دانشجويان خورد به ،ها آن »فيلتر« از پس ،وقت

 و است ناپذير تفكيكاش  انديشه از شريعتي بيتمحبو اوالً كه گفت بايد دسته دو اين به

 ثانياً .شداي  اشارهها  آن به نوشتار اين در مختصراً كه است چيزهايي ،او كار جوهر

 - عرفان«هاي  ويژگي با سومي راه دنبال به كارهايش تمام در كه متفكر يك از استفاده سوء

 ،استالينيسم و داري سرمايه از پس دوران براي و بديعاي  انديشه و است »آزادي - عدالت

 »داري سرمايه« و »داري سرمايه ماقبل« دوران در كه آقايان اين درد به است شده تئوريزه

  !شد؟ خواهد كارساز كي تا ،هستند مشخصات اين با هايي نظام استقرار دنبال به و زيند مي

  

                                                       

  .به مقاله نويسنده در آخرين شماره نشريه آفتاب مراجعه كنيد -1
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