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 کانون آرمان شریعتی
 
 
 



 
 پرسش : 
 
 !یدرود، نگاه گرام ●
 
دکتر  تِشخصی به بزرگ، نظرم به و متضاد، تهمتِ دو ●

 نشایا یکه، برخ نیا تهمتِ اول شود.میو  زده شده ،یعتیشر
نداشته، و از  ینید در امورِ یکه تخصص دننادیم یفرد ار

و  تناقض ،ینید در معارفِ با آثارشان،، که است یجمله کسان
را  شانیا ،که نیدوم اتهمتِ نمودند. و  جادیا ییتضادها
 رواج داده را یآخوند مذهبِ که ،دانندیم یواتاکر یآخوند
به  شما و جوابِ ،دینیبینقدها رو به چه شکل م نی. ااست
 ست؟ینقدها چاین 
 
بود، زنده  شریعتی امروزاگر  : که نیا گرمدی سوالِ ●
ظاِم نو  ،دیدر تول تیمالکو بازار،  اقتصادِ به نظامِ اشهدگاید

 ؟بودچه می یداریهسرما
 
با  ،امروز در میانِ ما بوددکتر اگر  : که نای آخر سوالِ و ●

زن  یکه درباره یدوم کتابِ  ،زنان کنونیِ توجه به وضعِ
 یبود برا فاطمه یِمعرفهم باز  ایبود؟ آمیچه  ،نوشتیم

 این که چرا فاطمه؟ و ؟!ریخ ای ،شدن ی زنالگو
 



 
 پاسخ : 
 
 در یعتیچون شرای نداشت! تخصصِ حوزهچه بهتر که ! خب ●

نیما،  مثلِ  ،ما یشعراچه خوب شد که،  :که ویدگیم جایی
 دانشگاه و دردانشگاه نرفتند، به  ،گرانیو د ،اخوانشاملو، 
به چون  آنان تیاکثر اتفاقا  و  !نخواندند "اتیادب"درسِ 

 رگیبز نِشاعرا ،نخواندند اتیادبی و رشته ،دانشگاه نرفتند
درس خوانده  اتیادبی رشتهدر  آنان اگر ! و چه بسا،شدند
 که فقط ،شدندیدبستان م معلمِدر نهایت امروز  بودند،

 .ندیتوانستند در رابطه با شعر سخن بگومی
 
 ،ینید در امورِ  تخصصِ زنندگان ازاین اتهام اگر منظورِ ●

 من ،است ایحوزه زعبالتِخُ ن همهو خواندنِ آ ،رفتنِ به حوزه
ه او بخوشحالم که  خیلی یلیخ یک پیروِ شریعتی، به عنوانِ

 است. نخواندهدر آنجا درس و  هنرفتحوزه 
 
 با دو هزار ،یسالگ هشت از یعنی ،یاز بچگ یعتیشردکتر  ●

ین همنش ،یعتیشر یتقپدرش محمد اسالمی و فلسفیِ کتابِ
 یماسالباارزشِ منابعِ  اکثریتِبا  و همراه بوده، و به عبارتی،

 یِتمامجریانِ در  ،کیاز نزد در ضمن، و .است داشته ییآشنا
از  ،خاطربه همین و قرار داشته،  و گفتگوهای مذهبی هابحث
 .استشده دار برخور یکاففکریِ  از بارِ ،ینوجوان همان



 
که،  بگویمباید ، هم "واتیاآخوندِ کر"در رابطه با اتهامِ  ●

کنند که، با ساختنِ چنین سعی می ،یک تفکر همیشه مخالفانِ
کنند، و  ور خارجرقیبِ فکریِ خویش را از دُ  ،اصطالحاتی
استفاده  یآخوندِ کراوات شریعتی هم از اصطالحِ مخالفانِ 

چرا  اند!از این اصطالح استفاده کرده هم شهیهم و کنند،می
 ،گریدهای بوده مثلِ آخوند یآخوند یعتیشر از نظرِ آنان، که،
اش و تنها فرق ،بوده نظریاتِ آخوندها همان هم، شاتاینظر و

، پوششدر این و بوده،  یکراوات او ،هکاست با آنان، این بوده 
دهم که، و من ترجیح می !به بزک کردنِ مذهب پرداخته است

ا ، و تنهبه خوانندگانِ آثارِ او بسپارم ،را در این مورد قضاوتِ
با ذکرِ چند مورد از تضادِ فکریِ شریعتی با روحانیت، این 

 برم:می ادعای پوچ را زیرِ سوال
 
یِن و قوان احکام ر بودنِمتغیبه  یعتیشردر یک نگرشِ عام،  ⬥

، براساسِ سطحِ تکاملِ جامعه، و متناسبِ با علم و مذهبی
داند، و ، اما آخوند احکام را ازلی و ابدی میداردباور  زمان،

در امروز ما که  آور،باورِ ارتجاعیِ انحطاطهمان  ،در واقع
قِ قوح مشکلِ ما در مثلِ :ایمشدهآن  اسیرِ خودمانی جامعه

، ارث، فرزند حضانتِطالق،  ،ازدواجدر مسائلی نظیرِ ، انزن
اجتماعی. انسانی و های ، و نیز در دیگر حوزه...و ، دیه،هیمهر

 است؟! واتیاکر آخوندِ همان یعتیشر کجاخب! 
 



 
 بازار یِدارهیسرمانظامِ آخوندها طرفدارِ در نگاهِ اقتصادی،  ⬥

ت است، و سیالیسوسیک  یعتیشردر حالی که هستند، 
است، حتی معتقدِ به  انسانی و اقتصادی یِبرابر معتقدِ به

ب! خ برابریِ در مصرف! یعنی ،سمیالیسوس نوعِ نیتریافراط
 واتی است؟!اکر آخوندِ ی همانعتیشر کجا
 
نظامِ آخوندها کامال  با در نظامِ سیاسی و اجتماعی،  ⬥

و  یغرب ییک پدیدهرا  یدموکراسو ، اندمخالف یدموکراس
 یطرفدارِ دموکراس یعتیشر. حال آن که، دانندیفساد معاملِ 
 نیتربزرگ"و  ،"ییخدا موهبتِ"را  یدموکراسو  ،است

. البته داندیمخواه و روشنفکرانِ آزادیبشر  "دستاوردِ 
ب! خ .یپارلمان نمایشیِ یِدموکراسدموکراسیِ شورایی، و نه 

 واتی است؟!اکر آخوندِ ی همانعتیشر کجا
 
های انسانی و ی حوزهدر همه یعتیشرروش، بحثِ در  ⬥

. حال آن باور دارد کیالکتیبه داجتماعی و تاریخی و طبیعی 
ی دیالکتیک هم وحشت از شنیدنِ کلمهحتی  ،آخوندیک که 

 آخوندِ  ی همانعتیشر خب! کجا شود!ش بد میادارد، و حال
 واتی است؟!اکر
 
انواع، و البته نه  به تکاملِ یعتیشردر بحثِ فیزیولوژی،  ⬥

 یمطمئنچندان ی هینظر دیگرکه امروز  داروینیسم، هلزوما  ب



باور دارد، و این  دهایپدی همه یِخیتار به تطورِنیز  و ،ستین
وزی امربه بشر و ، کرده رشد که بشر از یک موجودِ تک سلولی

کجا  تحولِ زیستی قرار داریم. در اوجِ اینو ما امروز  ،رسدیم
خب! کجا  ی تکاملِ بشر دارد؟!درباره یباور نیچن آخوندیک 
 واتی است؟!اکر آخوندِ ی همانعتیشر
 
 خاصی از عِنو خواهانِ یعتیشردر رابطه با مدرنیته،  ⬥

 نقداز این زاویه را  تهیمدرنو  ،سمیاست نه مدرن تهیمدرن
گیری از فرهنگِ شرقی و است که، با بهره و در تالشکند، می

 عبور کرده، و به بینشی "مدرنیته"بینشِ دینی، از 
ه، بود تهیمدرن اساسا  ضدِاما آخوندها دست یابد.  "فرامدرن"

 و آن را اند،با آن دشمنبه سختی ، و زاریب از آنبه شدت 
 اصال  تمامِو  دانند،یم و نابودیِ دین بشریت عاملِ انحرافِ

!! خب! کجا دهندیافراد نسبت م "ماتحتِ"را به  تهیمدرن
 واتی است؟!اکر آخوندِ ی همانعتیشر
 
ای است بینِ یک آخوند ی ابلهانهسهیچه نوع مقا نیاپس،  ●

ا ر یعتیشر اصال  زناتهام افرادِ نیادر حقیقت،  و شریعتی؟!
های او را هم ِرشان حتی کتابتو بیش شناسند،ینم

 ی نفرتِ در واقع نوعیِ تخلیه ،زنیاند، و این نوع اتهامنخوانده
به  ، و یااستحاکم  از حکومتِ مذهبیِ ارتجاعیِدرونیِ آنان 

به منافِع  ی او،با گسترشِ اندیشه ،که باتی استضر خاطرِ
 فکری و اقتصادیِ آنان وارد آمده است.



 
د . او خوبودیی رها مکتبِ خلقِ یک  الِبه دنب یعتیشردکتر  ●

 !را در انسان باور ندارد یثابت اصلِ چیه گوید که:با تاکید می
 هایارزش یسر کیاو به یک سیستمِ ارزشیِ مبتنی بر 

ها انسان وید:گیماو  .داردباور  یخیفراتار خداییِ_انسانی
دهند، تا خداگونه  ها را در خویش تحققاین ارزش دیبا

راه خودش انسان هر دوران  ؟ دریچه شکل ؟یجوره چ شوند.
، باشند ایریب دیبا یانآدم .کندمی نییتعو روش و احکام را 

اشند، ب یمیو صادق و صم حیرصصفا باشند، وفا باشند، بابا
ما از  .ندنکمی علم و زمان مشخصها را روش گونه؟چه 

 و تنها تنها ،ها، و از شخصیتخیاز تار ،از عرفان ،مذهب
. آنان ما را به خداگونگی و بس نیهم، میریگیم "الهام"

 !شوبرو خداگونه  گویند:به ما می و کنند،دعوت می
 
تحقِق  خداگونگی عبارت است از:؟ یچ یعنیشدن خداگونه  ●

 هایی کهخدایی در خویش. ارزش_های انسانیتمامیِ ارزش
های انسانی به آن معتقدند، چه خداباوران و چه مکتبی همه

ها ارزش نیا ،است که این اختالف تنها بر سرِ و  ،خداناباوران
برابری و  یخواهانِ آزادها انسان ما یهمه اند.زده سراز کجا 

 .میهست و عزت و بخشش یو مهربان انسانیت،و 
 
 
 



 
به مبارزه برای تحققِ آرمانِ  گرِ انسان استدعوت یعتیشر ●

، و آرمانِ انسانِی "آزادی، برابری، انسانیت"اجتماعیِ 
رشد و تعالِی "یک غیرِمذهبی ، و به زبانِ "خداگونگی"

انساِن "و  "آلجامعهِ ایده". دعوتی عام برای ساختنِ "انسانی
در ، های انسانی در خویش. اصل، تحققِ این ارزش"لآایده

هایی ها ارزشاست، حال چه این ارزش ریتبشدر جامعه، و 
 ، و چهنهاده در فطرتِ انسان باشد )از نظرِ یک مذهبی(

دستاوردی بشری در طولِ تاریخ )از نظرِ یک غیرِمذهبی(. 
ها، و انسانی تالشِ انسان در راستای تحققِ این ارزش ،مهم

 دعوتِ شریعتینه شدن است. در حقیقت، فرهیخته و خداگو
 است. "شدن" و "رفتن"به  دعوتِ ،از انسان

 
برای  ،یآخوند در مذهبِ ،که دینیبیمشما امروز اما  ●

و هزار  !دداروجود هزار تا شرط و شروط  ،قدمی برداشتنِ هر
اش، مذهبِ اسارت، مذهبِ خوار و مذهبمامورِ کنترل! جور 

 ،"خودآگاهی"گونه و مذهبِ نفیِ هرو خفیف کردنِ انسان، 
ی و و بیزار، است انسان ی"آفرینندگی"و  ،"گریانتخاب"

 .است "مذهبِ رهایی"، که شریعتی مذهبِ دشمنیِ با
 
و مدام در حاِل  ،ینماز نخوان اگرتو  از نظرِ مذهبِ آخوندی، ●

 بر باد نیکِ تو هم اعمالِ تمامیِخم و راست شدن نباشی، 
 یِزندگ تو در کلِ اگر وید:گیم یعتیشرحال آن که،  !است



 یزنمابار،  کیتنها یک بار، آری! تنها ات، هشتاد ساله هفتاد
مهربانِ جاودانِ "به آنِ به تمامی که دلت را  یبخوان
خدا،  :ارگذب هیخوایم یهر چ را شاکه اسم، "ریناپذبیآس
تسلیم کنی، آن رابطه و و...،  روانا،ین ت،یمعنو ،یقدس امرِ

 است! اتصال و وصال شکل گرفته
 
ان انس انِیم یعاشقانه یرابطه کی شیاین ،یعتیاز نظرِ شر ●

منبِع  کیکه به  ییاست، و تو یدر هست یِو آن کانونِ معنو
 یبار، با همه کیبار، فقط  کیاگر  ،یقائل یهست نیدر ا یارزش

 رِ یو به تعب ،یها کمر خم کردارزش نیوجودت، در برابرِ ا
 نیاز ا ییِرها یکه برا ،یشد یا"حلقه" ز،یعز یموالنا

کارَت را  ،یدیکوب "یهست" نیا یوارهی، خود را بر د"زندان"
است! اما آخوند جماعت،  ینماز کاف کیو همان  ،یاتمام کرده

پس از مرگت هم  ،یوعده از نمازت را نخوانده باش کیاگر 
 ،ابتیبه ن یاش را بدهند، تا فردپول دیات باشده، فرزندان
 بخواند!! همرد یتو یآن نماز را برا

 
این چه برخورِد  ؟یچ یعنی حرف نیا ؟!یکدام آخوندِ کراوات ●

ی برا آنان اند!ای است که برخی از نفرت دچارِ آن شدهابلهانه
ا ر شریعتی و آخوندها اعتقاداتِ  تک تکِ باید انشاثباتِ حرفِ

 .مطرح کننداین اتهام را و بعد  د،نکنبا هم مقایسه 
 
 



 
 یزنی شریعتی، آن فاطمهفاطمه،  ویدگیم راگ یعتیشر ●

 کند،یسکوت م ، کهیبرخالفِ نظرِ شوهرش امام عل :است که
انتخاب کرده برای نجاتِ اسالم را  "سکوت" یِاستراتژ چون
 ی، و تا لحظهردیگیم شیرا در پ "شورش" یِاستراتژ، است

پذیرد! آن هم چه شوهری! مرگ استراتژیِ همسرش را نمی
که  ستین یآدم معمول یکشوهرش و  ،است یامام عل زنِ ،او

بسیاری از برجستگانِ مذهبِ  امامِاو نکند،  یرویازش پ
 اسالم است.

 
ی پنجاه به عنوانِ یک در دههفاطمه است که شریعتی  نیا ●

 یا کند، و پیامِ این الگو به زنان این است که:الگو مطرح می
های اجتماعی و سیاسیِ خود، استراتژیِ فعالیت تعیینِدر  !زن

که هیچ، بلکه حتی استراتژیِ رهبرت، و شوهرت استراتژیِ 
تو را قانع آنان  یِکه استراتژرسیدی اگر به آنجا  ،را امامت
 یِ ژبرو استرات کارانه دانستی، نپذیر!آن را محافظهتو ، و نکرد

 !ریبگ شیرا در پ خودت شورشِ
 
 خوش نباشدل نیبه اتنها گفت: آن نسل می آن الگو به زن ●
 و زینب نیحس و فرزندانی چون هستی یمادرِ خوب، که

و مهربان  خوب زنِ ،خوش نباش کهدل نیبه اتنها  .پروراندی
 ، حامیِ خوش نباش کهدل نیبه اتنها  .هستی همسرت زِیعزو 

خوش دل نیبه اتنها  هستی. خویش فامیالنِ و  پدر و مادر



ه بتنها  .یهست ییباال یلیدر سطحِ خ یعلم از نظرِ ،نباش که
اتِ سیاسی و اجتماعی مبارزمتنِ در ، خوش نباش کهدل نیا

 ،یباش بزرگیانسانِ  یخواهیاگر مبلکه،  داری. حضوری فعال
 !یباشزنی چند بُعدی فاطمه  مثلِ دیبا
 
 .ارمند یکار ،بودن یا بود گونه نیفاطمه ا االن، با این کهمن  ●

به نام فاطمه  یخیتار واقعیتِ یکاز  یعتیآنچه را که شر
 :ی استزنِ چند ُبعد کی ،کندمی مطرح در آن زمانو  ،سازدیم

انسان  دوست، فامیلخانواده دوست، همسر دوست، یک زنِ 
 مبارزِیک در عینِ حال، یک عنصرِ شدیدا  اجتماعی، ، و دوست

 جسدِ یحت ،که ییتا جا ،ناپذیرخستگی یِاجتماعسیاسی و 
محکوم کردنِ  یبرا ،یاسیابزارِ س کی یبه مثابه ،را یشخو

 به کار گرفت! ،ظالمان و ستمگران
 
 : این فاطمه که شریعتی به عنوانِ گویندمیبرخی اکنون  ●

در تاریخ موجودِ ی با آن فاطمهمطرح کرده است،  ی زنالگو
کرده  آلیزهفرق دارد، و شریعتی در واقع آن فاطمه را ایده

 قابلِ پذیرشی منطقیِ لِیدلهیچ  از نظرِ من، است! حال آن که،
مو به لزوما  باید،  ی امروزی،الگوی فاطمه آن، که ندارد وجود
 .باشد ی موجودِ در تاریخآن فاطمه مثلِ ،مو
 
 
 



 
آن را الگوی سیاسِی ما امروز که  آیا آن مدلِ دموکراسی، ●

 موجودِ در یِدموکراس شبیهِ همان یم،اهخودمان قرار داد
نه  است؟! آل بودهدهیا است! و آن دموکراسیِ یونان ونانی

دموکراسِی ، و ! به هیچ وجه چنین نبوده استمن زیعز
 شده است.آلیزهیک نوع دموکراسیِ ایدهامروزی، 

 
های دارپولمندان، قدرت تنها برای ،یونان آن دموکراسیِ ●

 یِ دموکراسدر آن آری!  است. بوده جامعه فِاشراو  بزرگ،
و برای  ند،دشیجمع م "آگورا" دانِیم مردم درکه  یونانی،

 ، وکارگران ،زنان مهاجرین،گرفتند، سرنوشتِ خود تصمیم می
و تنها کالن ، نداشتندرای  حقِ ،کوچک هم یپولدارها یحت

رای  قادر به ،پول داشتند یحدِ خاص کیکه در  یانپولدار
 دادن بودند!

 
این دموکراسی که  :که دیکننمی اعتراض خب! پس چرا ●

 آن امروز به صورتِ یک الگو برای ما مطرح شده است، شبیهِ
دموکراسی  این ، وموجود در یونانِ قدیم نیست یِدموکراس

ز که ا یالگو و نماد نیاو ، دامروز نبو نِیع خاستگاهِ خویش در
 د،ندار تینیع ست،ین یواقع ، یک الگویدیساخت یدموکراس

 شده است. زهیآلدهیاو 
 
 



 
آری! همان گونه که روشنفکرانِ غربی نظامِ دموکراسی را  ●

 اند،آلیزه کردهی مدرن ایدهالگوبرداری در جامعهبرای 
ی ی فاطمه را برای الگوبرداریِ در جامعههم چهره یعتیشر

است. یک روشِ واحد در دو  کرده زهیآلدهیامدرنِ اسالمی 
 نی. پس اشکالِ کار در کجاست؟ و اعتراضِ مخالفانِتمدنِ جها
 برای چیست؟ شریعتی

 
بیِه ش ،در تاریخ مطرحِ مِسیالیسوسطلبی و ی برابریآیا ایده ●

را برابری  نیاسپارتاکوس همی امروزیِ آن است؟! آیا ایده
خواسته، و می را برابری نیمزدک همآیا  ،طلبیدهیم

ظِر نبرابری و سوسیالیسمِ موردِمنظوِرشان از برابری، همان 
در دورانِ چرا که چنین نبوده است.  !من زیعز ست؟! نهما

انسانی و  یِنوع برابر کی ترشیب ،قدیم، منظورِ از برابری
 ه است.بود یحقوق

 
ی هر نقطه ،را یزیهر چ ،که میدیرس ییما امروز به جا ●
 حیتصحمان را و آنگاه نگاهِ کنیم،بررسی می ،را یضیتبع
. میگوئیم سمیالیو سوس یو به آن نگاهِ نوِمان، برابر، میکنمی
ی سوسیالیسمِ امروزی، به نوعی همان ایده مکتبِ مگر

 یِ مگر دموکراس ؟ستین خیدر تار یبرابر یشدهزهیآلدهیا
ی دموکراسِی هدشزهیآلدهیای ایدههمان  امروزی، به نوعی

، به نوعی هم شریعتیی امروزیِ فاطمه ؟ خب!ستین یونانی



 ی است،هفتم قرنِ  یفاطمه یهشدهزیآلدهیا یهمان چهره
قرن ی الگویی از یک زنِ چند بُعدیِ مسلمان در ارائه جهتِ

 یخواستارِ ورودِ به عرصه ،نسلی از زنانی که یبرا، ستمیب
 اند!سازی بودهخودسازی و جامعه

 
، من بیِی مذهالگو گویم که،به شما میصراحت  امن ب ●

ت، من اس یفاطمه الگو ! وستین یامام عل برخالفِ انتظارِ شما،
 پذیرم، و برایم قابلِ نمیرا  یسکوتِ امام عل یِمشچون من خطِ 

تر ابوذری است، و با مصلحت و ام بیشنیست، و تیپتحمل 
 مبارز،گر، عصیان انسانی ای ندارم!قدرت چندان میانه

گرایی، هر مصلحتکه چرا  ،گراییشورشی، و بدونِ مصلحت
 نیی اهمهحال اگر نتوانستم  کشد.حرکتی را به گند می

 است. ضعفِ من آن دیگر ها را در خود بپرورم،خصیصه
 
ر ی دهمان فاطمه ی شریعتی، دقیقا  شبیهِفاطمهآری! شاید  ●

ر به تبایزاش را تا حدودی شخصیت یعتیشر و تاریخ نباشد،
. اما دبساز یی برای آن نسلالگو او تصویر کشیده باشد، تا از

شما  یوقت کنیم. امروزمگر ما خودمان هم امروز چنین نمی
کنید، آیا این الگو مطرح مییک  را به عنوانِچگوارا  ایزاپاتا 

ی واقعی چگوارا ایزاپاتا شده توسطِ ما، همان الگوهای خلق
 بِ یع چندین انشیِدر زندگچه بسا آنان نیز خیر،  هستند؟
 این طور نیست؟! ،اندداشته یاساس

 



 
 همآنان  .ستندینکه خدا  ،معروفِ بشریتآری! آن الگوهای  ●
و حتی در مواقعی خطا دارند، اشتباه دارند،  خویش یِزندگ در

اند، اما ما در مجموع آنان را به هم ضعف از خود نشان داده
جهِت م، و یکنمی زهیآلدهیا م،یریپذیم "الگو"عنوانِ یک 

 کنیم.از آنان پیروی میسازی خودسازی و جامعه
 
بریم به زندگیِ بشر بنگریم، به این اصلِ مهم پی میما اگر  ●

که  ،است یانسان تِیخصوص ترینایپایهکردن  زهیآلدهیاکه: 
 یزهمه چدر زندگی ما نامم. می "ویفرارَ"ی من آن را خصیصه

 مادرمان، پدرمان،فرزندِمان،  :میکنمی زهیآلدهیرا ا
 و...مان، کشورِ مان،معشوقِ

 
، مملکت را سر گرفته نیانحطاط ا !یدنگاه کنبه مردمِ ما شما  ●

کشته زده و ، از هر جا حمله کرده یهر قومو در طولِ تاریخ، 
صد آن هم  م،یو تحمل کرد زشساو سکوت و ما هم  ،بردهو 

ر هن" ارِ! و باز این مردم، شعسال، پانصد سال ستیسال، دو
و به دنباِل زنند! را فریاد می "است و بس انیرانیا نزدِ

 همان گردند! آیا این کارِ آنانمی الگوهایی در ایرانِ باستان
 ؟!ستینکردن  زهیآلدهیا
 
 
 



فاطمه را  : توئیدوگیم یعتیبه شرشمایی که همین  ●
 ،یدکنمی زهیآلدهیکوروش را ا انخودت .ایهکرد زهیآلدهیا

را  زنانِ آن دوره ،یدکنمی زهیآلدهیرا ا یامنشهخی دوره
و یا محمد و  ،یدکنمی زهیآلدهیرا ا بابک ،یدکنمی زهیآلدهیا

کنید، و یا امیرکبیر و مصدق را آلیزه میرا ایده و حسین علی
 آلیزهکنید، و یا مارکس و لنین و مزدک را ایدهآلیزه میایده
را  تاریخی های دیگرِیتو نیز بسیاری از شخصکنید، می
 !دیکنمی زهیآلدهیا
 
 یبراو ، شماحرکتِ  یاست برا یعامل نوع نگاه، نیاگر ا خُب! ●

 بردِ تکاملِ تاریخیِو پیش ی تحوالتِ اجتماعی،آمدن به صحنه
ه رفت ،بعدچون بکن، را کار این اشکال ندارد، ، ی ایرانیجامعه
، و همواره در است نبوده گونه نیکه ا یفهممی خودت ،رفته

و در اکثر اوقات، اغراق الگوسازیِ از یک شخصیت، ضرورتا  
 کار شده است! چاشنیِ به میزانی

 
شریعتی تصویر کرده که  یاکه آن فاطمه دانمیم هم من ●

پانصد  تا ما دیشاو ، است ترازِ مکتبحدِ یک زنِ در  است،
 ددار اما او بسازیم،را  یافاطمه نیچن مینتوانهم  گرید سالِ
 به زنِ مسلمان "یچند ُبعدرشدِ "و  "شدن"برای  الگویک 

و  کامل جذابیت و دلربایی،، و الگوها برای دهدارائه می
ر د ،هر الگویی ،و چه بسا شوند!ساخته و پرداخته می آلایده
 !هم باشد و نقصانی فضع دچارِ ،انسانی ابعادِ نیاز ا برخی



 
 به نظامِ  اشهدگایبود، دزنده  شریعتی امروزاگر :  سوال ●

چه  یداریهسرمانظامِ و  ،دیدر تول تیمالکو بازار،  اقتصادِ
 ؟بودمی
 
. دریپذنمی را یگطواس هیچ گونهاساسا   یعتی: شر پاسخ ●

وجود عناصرِ واسطه را، در سیاست، در اقتصاد، و در فرهنگ 
 گوید:، و میپذیردنمی
 
 ،ین را بشناسآقر یوبر دیخودت با: ی فرهنگ حوزهدر  ⬥

 نیآخوندها ا نیا ، ویت را بشناسامذهب یوبر دیخودت با
را  ها و نمایندگانِ دروغیناین واسطه ،هستند یوسط اضاف
 !بنداز کنار

 
کارآفرین، و  یکییکی بازاری است، ی اقتصاد : در حوزه ⬥

وام ها ی مردم در بانکاز سرمایه آنان گذار، ویکی سرمایه
 استخدامرا  انکارگر شمابعد  ، ودنزنیو کارخانه م گرفته
د. ننکاستثمار می ک حقوقِ بخیر و نمیر، تا آخر عُمرو با ی، کرده
 ما یمستقچرا که دولت باید  !کنار یدبنداز یدریرا بگ اندمش

 و ،متخصصان ،مهندسان نیروی کار، شاملِ مدیران، به شما
خودتان و بعد ، شود جادیا یتعاونتا یک ، دوام بده کارگران
به  و ،دیخودتان مالک باشو  ،دیخودتان کارگر باش د،یکار کن

 ."مالک یعنیکارگر، کارگر  یعنیمالک " قولِ پرودون:



 
 یکیجمهور است، اون  سیرئیکی  : سیاست یحوزهدر  ⬥
 شما حکومت بر هانیا و است. لیوکدیگر  یکی و ،است ریوز
ی آنان است. حال دستانِ آلودهو سرنوشتِ شما در  ،کنندمی

. دیریبگ میتصم برای جامعه دیبا شما هستید کهاین  ،آن که
که  ،یلفدرا ککوچ دولتِ کیها را بریزید دور! پس این
ها و استاناز و ، ستشمابا دردِ  شما، و آشنا ی نظرِنماینده

 یبرا، باید شکل بگیرد، آن هم انتخاب شدهها شهرستان
 روابطِ  و برقراریِ اجرایی و انجامِ امور کارها،هماهنگیِ در 

 یکنند که چه کسمی نییتع باید هک اندمردم خودِاما  .یخارج
 ندارتاچه کسی اسفرماندار باشد،  یدار باشد، چه کسشهر

و  توسطِ چه کسی، ای،، در چه پروژهشهر ی هرباشد، و بودجه
 .خرج شود در کدام بخش

 
ما و ست، ا لآدهیایک  یبه معنا گفتم،آنچه را که  ،البته ●

 هک ایم. فرض کنیدایستاده ی طوالنیپروسه در آغازِ یکاالن 
 روزی آرزو دارید که اوو  ،دیدار ناآگاهی بچه کیاالن شما 

این آرزو که  است معلوم ،خب !دشوو فاطمه  یعل انسانی چون
سال  یس ، و او حداقلیافتی نیستتحقق هازودی نیابه 
ما با این وجود، اما  !شود یآدمِ معمول یککه  الزم داردقت و

ا ت ،میکنمی ترسیم ی اورا برا آلدهیا از همین لحظه آن وضعِ
 حرکت به کدام سمت است. جهتِ او بداند که

 



 
بر همین قیاس، ما از هم اکنون باید یک الگویی از یک نظاِم  ●

دموکراسیِ فدراتیوِ سوسیالیستی را ترسیم و مطرح کنیم، و 
ی نظام چنانبه سمتِ با مبارزاتِ خویش، جامعه را  رفته رفته،

 در این مسیر، ما .است یطوالن ، که راهی بسرهنمون شویم
 ضدِی مبارزه :میزارگسر ب پشتِ دیسه مرحله مبارزه را با

 ضدِ ی و مبارزه ،یاستثمار ضدِی مبارزه ،یاستبداد
 برد.میزمان و ، کشدمیطول  این کار که ،یاستحمار

 
 ،ستی اآزادکسبِ  یکه مبارزه برا ،اولی از مرحله دیباما  ●

مانی تا ز چون ،برابریتحققِ  به سمتِ میوبعد برو  ،میشروع کن
 ممکن و پایدارداری حاکم است، برابری که نظامِ سرمایه

 به این معناربا،  یعنی یدارهیسرمااز نظرِ شریعتی، نیست. 
 پول ،پول"در آن که  ، و او سیستمی را"ارهیپول م ،پول"که، 

 باید حاصلِ "درآمد" ،یعتیشراز نظرِ  .ردیپذنمی را "رهایب
 ،یدیکار چه و  ،یکارِ فکرچه  ،یکارهر نوع حال، ، باشد "کار"
 .را دارد خود یجانیز  کدامهر و 
 
باید این توضیح را بدهم که، سوِد  ،در رابطه با ربا نیز ●

داری، بانکی، تا آن حدی که ارزشِ پولِ شما در نظامِ سرمایه
تورم است، حفظ شود، قابل پذیرش  با همیشه همراهِکه 

شما  مثال: رباست. به عنوانِ است که است، و مازادِ بر آن
گذرد. و یک سال میگذارید، میبانک تومان در  ونیلیصد م



اگر تورم جامعه هفت درصد باشد، و بانک به شما ده درصد 
حفظِ ارزشِ پوِل  ،سود پرداخت کند، آن هفت درصدِ پرداختی

 ،شما است، اما آن سه درصدِ اضافی ربا است. در واقع شما
بتوانید همان میزان  باید باز هم، اندازپس از یک سال پس

ا اگر امتوانستید بخرید. گذشته می کاال را بخرید که در سالِ
 ،چون ،شودمحسوب میربا  ،شود ترشیب ایذرهپولِ شما 

 .نیهم یعنی یدارهیسرما ، و"پول، پول آورده است"
 
ی به آشناییِ با نظراتِ شریعتی دربارهمند اگر عالقه ●

، سمیالیسوس" کتابِآن داری و سوسیالیسم هستید، سرمایه
. من در آن کتاب سعی کردم دیرا بخوانم ی"در نگاهِ شریعتی
جا  را یک سمیالیدر رابطه با سوس یعتیشرهای که تمامِ جمله

 ی هم در رابطه با هر جمله ارائه دادم،شرحِ کوتاه . ومنک جمع
 شود. ترتا موضوعِ جمله کمی روشن

 
 ،در رابطه با مکتبِ شریعتیمن همیشگیِ  یاز آرزوها یکی ●
عمیقا  بررسی را شریعتی  سمِیالیسوس یکس ،بود که نیا

کرده، و نظرِ او را تدوین کند، که چنین نشد، و در نهایت خودم 
 کردم. تالیفدست به کار شدم، و این کتاب را 

 
ی شریعتی شناختِ سوسیالیسم در اندیشهاز نظرِ من،  ●

 اوی هشیدر اندرا  سمیالیشما سوساگر و  ،بسیار حیاتی است
 !شناخت دینخواهرا  او مکتبِ هرگز ،دینشناس



 
 : سوال ●
 
ونِی کن یتِبا توجه به وضع ،بودنددکتر شریعتی امروز اگر  ●

از ب ایآ ؟چه بود ،نوشتندمی زنی که درباره یکتابِ دوم ،زنان
 ؟ریخ ای بودالگو  ی یکبه مثابه فاطمه یِمعرفهم 
 
 
 : پاسخ ●
 
 از یشما وقت این ایده را مطرح کردم که:من چند بار  ●

د یسوال را مطرح کن نیا دیبالفاصله با زنید،حرف می یعتیشر
؟ و با پاسخِ به این چه بود در آن دوران یعتیشررسالتِ  که:

اش را خواهد انتقاداتِ ما پاسخسوال، بسیاری از سواالت و 
 ،ی پنجاهدر دهه یافت. چون، افکار، گفتار، و کردارِ شریعتی

 متناسبِ با رسالتِ او در آن دوران بوده است.
 
 "اصالحِ مذهبی" کیانجامِ  ،یعتیشررسالتِ ما آگاهیم که،  ●
 ،(رنسانس) "نوزاییِ ملی" کیدر کادرِ  (،سمیپروتستانت)

او بر  ه است.بود فرهنگی از انحطاطِ ی ایراننجاتِ جامعه یبرا
 ،استمذهب  ی ایران،جامعه اطِطعاملِ انح این اعتقاد بود که،

اسارِت از را  "مذهب"و ما پیش از هر اقدامی، اول باید خودِ 
 نجات دهیم. ،اشو از انحصارِ کارگزاران ،ارتجاع



 
 "نجاتِ مردم"هرگز به دنبالِ  یعتیشربر همین اساس،  ●

 رفت، چرا که معتقد بود: "نجاتِ اسالم" دنبالِ بلکه بهنرفت، 
را نجات  مردم خودشان خود دهیم،اسالم را نجات ما اگر 

لط غی شهیاند نیا میاگر ما بتوان با این باور که، .خواهند داد
عناصِر  م،یهدارائه نو به مردم  ایشهیاندو  ،زدائیمرا ب
که خودشان آن  ،خواهند شدساخته  ی"فداکار عالِخودآگاهِ ف"

 !خواهند گرفت یرا پ بخشی رهاییسه مرحله مبارزه
 
 ر،نو، نش نگاهِ افرادی چون به کمکِ ؟چه کسانیبه کمک خب!  ●

افرادی  و...ونوس، آزاده،  ،نا، حامدیسعلی،  آرش، باران،
 یخودشان حزب در کنارِ هم جمع شده، و چون اینان روزی
 رد.ی حزبی را به پیش خواهند بُمبارزهایجاد کرده، و آن 

 
ن در آ یعتیشر ی اصلیِبریم که، مسالهپس اکنون پی می ●

ن با ایی اصالحِ مذهبی بود، و . مسالهزن نبودی لهامس دوران،
 و حتی ،بیش از دیگر متفکران ،اتفاقا  او کسی بود کهحال، 

 از زن سخن گفت! ،های مبارزسازمان
 
 انِ یرج چیهدر آن دوران،  گفتم که: تصراحمن چند بار به  ●

را ها اساسا  زن ،یمذهب انِ یجر چیهو  ،یمل انِیجر چیه ،چپ
نه در  ،یاسیس التِینه در تشک ،ینه در رهبر ند،یددینم

 در آن دوران نیمجاهد به سازمانشما ها، و... گیریتصمیم



 های مهم،مقام و یرهبر در سطحِ ،التیدر آن تشک !یدنگاه کن
هم، با آن  چپهای در بچهو جالب آن که،  .اصال  زنان نبودند

سِم جهانی و فمینی مارکسیسمِ همه پشتیبانیِ فکری و تجربیِ
 اوضاع بر همین روال بود!!باز ، مارکسیستی

 
، دانهنوشتکه  ییهاکتاب در ،آن زنانِ چریک خودِ ،امروزه ●

 انبه زن جدیتوجهِ هیچ  ند که، اصال اهبه صراحت مطرح کرد
 شِ پوش و یک ،ک نیرو برای مبارزهی ترشیزنان ب .مطرح نبود

 امنیتی برای حفظِ مبارزه، سازمان، و مبارزان بودند!
 
به صورتی  رانیدر اموضوعِ زن را که  اولین روشنفکری ●

ی بود. و یکی عتیشر مطرح کرد، "لهامس" کیعنوانِ ه بجدی و 
رهاییِ زنان از گرایشِ املیسم و از ابعادِ اصالحِ مذهبیِ او، 

 حضورِ آنانفکلیسم، و بیرون کشیدنِ آنان از زندانِ خانه، و 
 .ه استبود اجتماعی هایو فعالیت در جامعه

 
شروع  راکارش  ،زن مذهبی به ارتجاعِنگاهِ  دنِیبا کوباو  ●
 یزنِ سنت و کوبیدنِ تیپِ نیتوه با ، وصراحت او به .کندمی
 کند.سخت بر افکارِ دخترانِ جوان وارد می ایمذهبی، ضربه و

 جوالنِ  ،زنِ سنتی رسالت و مسئولیتِنهایتِ گوید که: او می
 اش، سرویسِ دگیی زن، و فلسفهاست "بستر"و  "مطبخ"بینِ 

، و سرویِس در آشپزخانهسرویسِ جسمی  دادنِ به شوهر!
 !مرد به وابستهکامال  هویتی  و جنسی در رختخواب!



 
، است "بچه" دِیخانه تول داخلِگوید: کارِ زنِ سنتی، در او می ●

چرا خُب!  و حسینیه! روضه در "کشا" دِیتول خانه و در بیرونِ
ه آن ک یبرا کوبد؟شریعتی با چنین شدتی زنِ سنتی را می

را آشفته  و مذهبی های سنتیفکرِ دخترانِ جوانِ خانواده
ی "نفی"به فکر وادارد. و آنگاه، پس از سخت را  سازد، و آنان

یک ندِ طرحِ تیپِ جدیدی از زن است، نیازم آن تیپِ ارتجاعی،
 ی زن"الگو"باید به عنوانِ را  یچه کس و حالتیپِ جایگزین. 

ی سنتی و مذهبی ، که هم موردِ پذیرشِ آن جامعهقرار دهد
مثلِ  ،یزنانِ مذهبجرمِ توهینِ به به  و هم او را قرار گیرد،

 !؟آجین نکنندالقضات شمعمثلِ عینیا و حالج نکشند، 
 
ا فاطمه ر ، وکندمی نگاه اسالم خِ یبه تار ،تمام یِ رکیبا ز او ●

ه ب کند.یک الگو معرفی می و او را به عنوانِ .کندمی انتخاب
! )زِن ، آن نشو! )زنِ سنتی(نشو نیا: گویدمیدخترانِ جوان 

 چرا زند که:! )زنِ روشنفکر(. فریاد میفاطمه شو ،زده(غرب
 دایپ یعلم یِآگاه .مثلِ فاطمه !کار کنبرو  برخیز! ؟ایهنشست
 کی .مثل فاطمه !داشته باش یاجتماع حضورِ .مثلِ فاطمه !کن
 و برخالفِ نظر پدرت یبرو حت. مثلِ فاطمه! باش یاجتماع پِیت

با طرحِ فاطمه به عنواِن  و. مثلِ فاطمه !کن زهشوهرت مبار
 یمخالفتهیچ  جراتِ و مذهبی، دیگر آن مردِ سنتیالگوی زن، 

، و با فاطمه شدنِ دختر بزند یحرف توانست، و نمیداشتنرا 
 چه فکرِ بکری! !و همسرش مخالفت کند



 
، در حقیقت به آن الگو کی عنوانِه فاطمه ب با طرحِ  او ●
ستند مانعِ حضورِ اجتماعیِ خوایکه م و مذهبی، یسنت یروهاین

 و ساکت! !دیحرف نزن !خفه زنان شوند، مودبانه گفت: هیس!
به  ،سوختندیمو جگر گرفته بودند،  جزِ ، با آن کههم انآن

 سنتیدخترانِ عظیمی از خیلِ به زودی ! و کردندسکوت ناچار 
 های اجتماعی کشیده شدند!ی فعالیتبه عرصه

 
توان می نیاز ابهتر ی سنتی و مذهبی، در آن جامعهآیا  ●

طرِح راهی برای رهاییِ زنان یافت و به آنان پیشنهاد کرد؟ 
 ،انسانی گاهِیجا چیه ،که یارتجاع در مقابلِالگویی از فاطمه، 

 نبود.زن قائل  یبرا اییفرهنگ و ،یاسیس ،یاجتماع
 
بودند که  دخترانی ،انقالب آغازِدر من خود شاهد بودم که،  ●
در بعد  کردند، وسازمانی فعالیت می یدر کارها رفتندیم

من  یالگونگران نباش!  : پدرم!گفتندیبه پدرشان مپاسخِ 
با  پدرای! و ذره ،کنمنمی خطا یاذره ، و منفاطمه است
 ، برو!برو دخترم :گفتیم انهملبخندی شاد

 
زمانه تغییر کرده جوِ و  ،یمستین طیشرا ما در آن رگیامروز د ●

 کتابِزنان  برای رهاییِشک بود، بی یعتیشرو اگر  ،است
 یچکه  حدس بزنم توانمیمن نم ، امانوشتمیری گید

 .نوشتمی



 
ه ش را از دست نداداآن الگو بودنهنوز فاطمه  ،من دِ یاز د ●

 آتش نیمدام بر ا ،حاکم ارتجاعِ ،که نیبا توجه به ا ،اما است،
من  البته !میکنمطرح این الگو بودن را  دیبادیگر نما  ،دمدیم

عنواِن ه بفاطمه،  ،رگیدامروز اما  ،کنممی مطرحگاهی شخصا  
به  و اگر .ندارد یچندان رِیتاث ،یاجتماع روزِبهالگوی  کی

و خود را بر  !شوبرو فاطمه  بگوئیم:ی امروز جامعهدخترانِ 
 .کندینم او ایجاد درشوقی را  رگیدترازِ او بساز! 

 
 ،بود دهندههزیانگانگیز و شوق، بسیار ۱۶این ایده تا سالِ  ●
 گرفتند،می زهیالگو انگ نیا زهم ا یمذهب رِیغ دخترانِ یحت و
 یکه مذهب آنبا  که، ما مثلِ . ومخالف نبودند الگو نیبا او 
هم ها آن م،یگرفتمیالگو  ی مارکسیستچگوارااز  ،میبود

 .داشتند یاحساس نیچننسبت به فاطمه 
 
 الصیاستامروز بسیاری از رفتار و گفتار و کردارِ ما از روی  ●

به  ر زور است، وقدرتِ حاکم پُی مبه، و از آنجا که سُاست
 میتواننمی ای مزمنبه دلیلِ تفرقه همما  گوید، وهمه زور می

 همدیگرمدام و  ،میاهافتاد به جانِ هممتاسفانه  ،میکن یکار
 .دهیمحمله قرار می را موردِ

 
ضدِ  یِمذهب رِیغ یآن الگوها، هم چگوارا یحال آن که، همه ●

 مونیبوپاشا، هم س لهیهم جم ،یخدا، هم فاطمه، هم عل



آنان را به  دیما هستند، و ما با یدوبوار، و هم سارتر، الگوها
 یمو قد م،یتا بمان م،ینیبرگز شیخو یِانسان یعنوانِ الگوها
 یبشر یجامعهو  ش،یخو یجامعه ش،یخو ییِدر جهتِ رها

 .میبردار
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