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 پرسش : 

 
 ما ،که نیو ا ،دیده حیتوض یدیتوح یِنیبجهان یلطفاً درباره ●

طلبی، و ، برابرییخواهیآزاد د،یتوحمفهومِ چطور از 
 ؟کشیمبیرون می گرایی راعرفان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 پاسخ : 

 
ن جها نیا ،که میباور هست نیبر ا ،یدیتوح یِنیبدر جهانما  ●

جهان  نیدر ا میعتقدم که یوقت عتاًی، و طباست شعور یدارا
است،  یهدفاین جهان دارای  دیتردیبپس  ،سته یشعور

 .رودیم یبه سمت ، و دارداست یجهت یدارا
 
 یِ نیبانجه یایدهخالقانِ  عنوانِه ب ،آورانامیپدر واقع،  ●

را در  شهیاند نیکه ا یکسانهمان  یعنی ،خیدر تار یدیتوح
 از با الهامِ ایخودشان ساختند،  ای ساختند، حال خیطولِ تار
در که داشتند،  اییوجودی تجربه از طریقِ ،خداوند

را مطرح  شهیاند نیا دند،یبه آن رس شان سر زده ودرونِ
 :کردند که

 
هدفپس شعور است،  دارای جهانی از آنجا کهجهان،  نیا ●

ه ک نیز، انسان وو به سوی کمالی در حرکت است،  ،بوده مند
 حتی و، است آنلِ سرسبدِ و گُ ،یهست نیاهای دهیاز پد یکی

گری، انتخابی خودآگاهی، سه خصیصه به علتِ برخورداریِ از
، تاس نیز هااز دیگر پدیده یاجدابافتهی تافته ،آفرینندگی و

از نظِر  ،نهاییِ انسان هدفِ آنو  ،مند باشدباید هدفطبیعتاً 
 است. خداگونه شدنآنان، 

 



 
، ما بر این باوریم که: خدای این توحیدی بینیِدر جهان ●

 ،یمهربان نظیرِ ییهاارزشای از جهان، مظهرِ مجموعه
 ا،صفصمیمیت، صداقت، صراحت،  ،زیبایی ،بخشندگی، عزت

 نیما ا ،آن است که یگونه شدن به معناو خدا، است و...
 .دهیمرا در خودمان تحقق  ییخدا_یانسانهای ارزش

 
و خاستگاِه  م،ییی ما از خداهمه، بینیِ توحیدیدر جهان ●

 به این معنا راجعون هِیلنا اِله و اِنالِاِی آیهی ما اوست. همه
 دهیما دم یهدر هم روحِ واحدیبینی، این جهان از نظرِ ست.ا

از  ،موجودات یِخیتکاملِ تار رِیدر س، مای همهو ، است شده
و جبرًا،  م،یدیرس "تیبشر"ی مرحلهبه  "تیوانیح"ی مرحله

 رِ یو در مس !له(نا لِ)اِ میاهشدبشر هیچ اختیار و انتخابی، بی
 با تحققِ ، توانیم، آگاهانه و مختارانهمی یخیتکاملِ تاراین 

بودن به  "بشر"خدایی در خویش، از _های انسانیارزش
ی در جاده ،روز به روز ،ویم، و آنگاهبودن فرارَ "انسان"

 (.راجعون هِیلنا اِو اِرویم )به پیش  ،خداگونگیانتهای بی
 
در جهانی که ما بر این باوریم که،  ،یدیتوح دگاهِیدر د ما ●

 ،"تاریخ" در حاکمِ زِیآمضیتبع نظامِبرخالفِ آن شناسیم، می
و بدوِن  توحیدی نظامی ،"انسان" در درونِ، و "جامعه"در 

 کیدر و  ،در نظمی جبری ،هاپدیدههمه و  ،حاکم است تضاد
 اند.در حرکت ،مندلِ هدفکُ



 
قدرتِ انتخاب و  داشتنِ لِیبه دل ،هاانسان در این جهان، ما ●

جامعه  ،و در نتیجه ،ایمنگرفته یواحد را پ آن هدفِ  ار،یاخت
کی و پا نِیبپایان، یک درگیریِ مستمر و بی ودچارِ تضاد شده، 

را اهو ،معروف و به قولِ ،است برقرار و زشتی یکین و ،یدیپل
 و درگیریِ جنگ در حالِمدام  این تضادها، بر سرِ، و اهرمن

 نیدر درونِ ا ،بشریت روشن است که، . وباهم هستند
 نیست!قادر به خداگونه شدن  گر،ی ویرانتضادها

 
 نیا ،ست کها نیا در زندگی هارسالتِ انسانپس  ●

ه ک زمین، به عنوانِ بخشی از هستی،آمده در  دیپد یتضادها
 است پدید آمده تاریخ طولِ در هاانسانخودِ اثرِ انتخابِ  بر
تضاد و تبعیض )شرک(، به  را از حالتِو آن  ،حل کنند را،

 بازگردانند. ،وضعیتِ یگانگی و برابری )توحید(
 
 ،لکام به طورِ ، تمامیِ این تضادها،که معنااین به نه  هر چند، ●

 چیهو شود،  ییهورااَ زیهمه چو ، به صفر برسد، ودبر نیاز ب
 آن سرِ وجهِ غالبِبر بحث  ،بلکه !دنامنبر جای  یاهرمن چیزِ

 کین یکارها ،آن جامعهرفتارِ مردمِ غالبِ  وجهِ ،و این کهاست، 
 شهیهم ،آدمی ارِیانتخاب و اخت به قدرتِ با توجه ،چون .شود
اما در حدِ ده  ،داشت دهخوا در جامعه وجود یو پلشت یزشت

 کی مسیرِ خلقِ در  ،آدمی توانِاکثرِ و ، درصد ستی، بدرصد
 رفت. به کار خواهد ،آلایدهی جامعه



 
 یههم عاملِآنچه که یابیم که، اگر به تاریخ بنگریم، درمی ●

 ،تاسبوده  "تیمالک"شده،  و جامعه و انسان خیدر تار هادتضا
 و ،گرفتطبقات شکل  ،دآموجود ه ب تیکه مالک یزمان ،چون

 یدهزا هااختالف نیا یهمهدر واقع، و  ،آمدپدید  دارا و ندار
یِی با پیدا ،آنگاهو ، و نظامِ طبقاتیِ برآمده از آن است ،مالکیت

 ام اکثرِ  ،طبیعتاًر جامعه، بآن  حاکمیتِ و  ،نظامِ طبقاتی ینچن
دیگر گری، سرکوب آفرین ورِ تبعیضچنین ساختادر  گرفتارانِ

 م!ینیست نقادر به رشد و تعالی و خداگونه شد
 
های این هدر کنارِ دیگر پدیداگر قرار است که ما هم پس  ●

ای از این هستِی مسئولیتِ خویش را به عنوانِ پدیدههستی، 
هدفِ تکاملیِ خویش را در پیش گیریم، و شگفت بپذیریم، و 

 مهه نیا سیستمی با ، در درونِانسانی برسیم به اوجِ تعالیِ
بتدا و ا ست،ین یشدنممکن و  ،کُشهای انسانتضادتبعیض و 

 همه تضاد برهانیم.این ی چنبرهباید خود را از 
 
 ، و ایجادِ ی موجودتضادها تبعیض و نیا بردنِ نیاز ب یو برا ●

 ای برابرانه، به عنوانِ بستری برای رشد و شدنِ انسان،جامعه
 یعنی، هاتضاد تمامیِ اینعاملِ به وجود آمدن حذفِ راهی جز 

شک راهی است که بی ،نداریم ،استثماری یِخصوص تِیمالک
 ی تاریخیِ در یک پروسه و تنها و تنها، و پیچیده سخت دشوار

 !پذیر استامکان طوالنیتدریجی و 



 
، طلبگرای برابریروشنفکرانِ انسان در سه قرنِ گذشته، ●

اند ، دریافتهجانبهو همه با مطالعاتِ تاریخیِ دقیق و گسترده
 ،جامعهآمیزِ حاکمِ بر تبعیض برای گذارِ از نظامِ، ، ما امروز،که

، "آزادی و برابری و معنویت"مبتنیِ بر ای ساختنِ جامعه و
که  یامنظ م،یهست برابرانه یِاقتصاد نظامِ کی برپاییِ ازمندِین
نامِ این نظامِ اقتصادِی و  .بردارداز میان تضادها را  نیا

 است. "سمیالیسوس"ی انسانی، برابرانه
 
 "اجتماعی کردن"، در معنای عامِ آن، به معنای سمیالیسوس ●

و  "ثروت"و  "قدرت"اجتماعی کردنِ است، و به ویژه، 
کردنِ  اجتماعیبه معنای و در معنای خاصِ آن،  ،"معرفت"

 هایترین بخشِ آن، ایجادِ تعاونیو مهم .اقتصادِ کشور است
و  ،تی، به عنوانِ بخشِ اصلیِ اقتصادو خدما تولیدی و توزیعی

جایگزینِ بخشِ  ی"ملیبخشِ "دیگر، یعنی بخشِ دو در کنارِ 
 تر شود.، که باید کوچک و کوچک"بخشِ خصوصی"و  ،دولتی

 
 در بخشِ ، تیسوسیالیس استراتژیِ سیستمِ اقتصادیِ ●

، که از اهمیتی حیاتی برخوردار است، عبارت است نیز مالکیت
 اسِ براس ،"تیمالکیتِ دول"به جای  "مالکیتِ ملی" برپاییِاز: 

مالکیتِ " گسترش و حمایتِ از .یک سیستمِ مدیریتِ ملی
مالکیِت "و پذیرشِ  ."مالکیتِ خصوصی"به جای  "اجتماعی
 دستاوردهای فردیِ انسان. جهتِ حفظِ "شخصی



 
انسان  یبرا یدیتوح یِنیبکه در جهان یبا توجه به هدف ،ما ●

وجه با تو  خداگونگی،عبارت است از رشد و تعالی و که  قائلیم،
نسبتِ مستقیمی دارد با میزانِ این رشد ، به این اصل که

رسیم و قدرتِ انتخابِ انسان، به این نقطه می رفاه و فراغت
 یبستر"به  ازین ها برای دستیابیِ به این رشد،که: انسان
ی فارغِ از ی برابرانهتنها در یک جامعهکه  دارند، "برای رشد

به ا مبینیِ توحیدی، به جهان باورِپس، با  تبعیض شدنی است.
 رسیم.می جهتِ نفیِ تبعیض "برابری"وجودِ ضرورتِ 

 
ه برای جامعقدرتمندان هستند که این  ،که بینیممی آنگاه ●

و  ،برسیم برابریبه  ما کهقرار است  اگر و ،رندیگیم میتصم
 برخورداریِ  ،، شرطِ اولِ آنهای موجود را از بین ببریمتبعیض

 یبراو  ،کنیمانتخاب  بتوانیمست، تا ا "انتخاب"قدرتِ از 
ه ک تصمیم بگیریم و م،یزیبرنامه بر وخودمان طرح  یهندیآ
ِن چنیداشتنِ  یبرا، عتاًیطبو  .میشوکنیم و چه چه  میخواهیم

ی در جامعه آزادیِ فردی و اجتماعیهم به  ،یانتخاب قدرتِ
تا نیازمندیم.  سیاسیدموکراسی در سطحِ  هم بهو مدنی، 
ا ر ایهر ایدهبتوانند و  انتخاب داشته باشند، ها حقِانسان

اِس اسبرجامعه و و خلق کنند،  سندیبنوبخوانند و بگویند و 
، و در راستای منافِع مردمخودِ  انتخابیِآگاهانه و  دگاهِید

به ضرورتِ جبراً پس ما  .ودبر شیپ به ،جامعهاکثریتِ افرادِ 
 .میرسیموجودِ آزادی و دموکراسی 



 
، به ضرورِت بینیِ توحیدیاکنون ما باورمندانِ به جهان ●

گیریِ آن بسترِ رشِد شکلآزادی و برابری، جهتِ وجودِ  حیاتیِ
اما آنچه که در این میان مبهم مانده ایم، پی برده ،انسانی

 است، پاسخِ به این سوالِ بنیادی است که:
 
اساساً معنای خودِ زندگی چیست؟ جایگاهِ راستینِ ما در این  ●

پرستیم، و در ها را میهایی که آن؟ این ارزشکجاستهستی 
؟ این هستی به اندها در خویشیم، از کجا سر زدهپیِ تحققِ آن

ی آزاد و برابر چه را کدام سو روان است؟ ما در این جامعه
 راهیم؟ اجرِ کدامینِطلبیم؟ و ما مهجویم و چه را میمی

 
در همان ابتدای  ،ما روشنفکران، سیرِ عرفانیِ خویش را ●

 رد زندگی باکنیم، اما اکثرِ افرادِ جامعه، تنها آغاز می ،حرکت
. و (وزلُهرمِ مَ ) کنندای آزاد و برابر این راه را آغاز میجامعه
 میقو و ینژاد جنسیتی وبرابریِ عینیِ پس از تحققِ ، عدر واق

وجوِدشان در ی برابری است که اندیشه و مرامی بیمذه و
تنها مالِک  ،رسند کهای میو به آن نقطه ،شودینه مینهاد

های به ارزشآنان میزانِ سرسپردگیِ  ،افراد را برتریِ
ار ی اساسی و بسیاین نکتهخدایی بدانند. پس باید _انسانی

حساس را درک کنیم که: سیرِ رشد و تکامل و تعالی و رهایی 
، و در "عرفان، برابری، آزادی" ترتیبِدر روشنفکران، به 

 .است "آزادی، برابری، عرفان" ترتیبِعموماً به  ،مردمِ عادی



 ،که میهست یاجامعه ازِمندِین ،گونه شدنخدا یبراما  ،پس ●
در  :نباشد ضیتبع ،شایاساسی عرصهحداقل در سه 

 یدر عرصه، )با تحققِ آزادی( در قدرت یعنی یاسیس یعرصه
ی در عرصهاقتصادی یعنی در ثروت )با تحققِ برابری(، و 

 .)با تحققِ عرفان( معرفت یعنی یفرهنگ
 
تضاد و  شما دچارِ  که: ویدگیم به ما یدیتوح مکتبِآری!  ●

 دیبه توح دیبا شرکِ فردی و اجتماعی و تاریخی هستید، و
به  رسیدنِ یبراگوید که: گراست، و میاما واقع .دیبرس
 ،"یاسیتضادِ س"یعنی ، موجود یتضادهااین  دیبا ،دیتوح
ا تچون  .دیببر نیاز ب را "یتضادِ انسان"و  ،"یتضادِ طبقات"

یجاد ا یبسترِ مناسب و ،دینبر نیرا از ب ن تضادهایکه ا یزمان
و  ،یطالقان مثلِ ،یعتیشر مثلِ ، هزار نفرفرنصد  دیشا ،نشود

در  اما ،شوند یاوارستههای بتوانند انسان فالن و فالن مثلِ
ق موف هزار نفر ممکن استهر نفر در  کیتنها چنین شرایطی، 

 تعالیِ وجودی،آن به  دنِیرس یبرا ،رگید نفرِ ۹۹۹آن  و، شود
 .هستند مناسب بسترِ یک ازمندِین

 
 یدیتوحبینیِ ما، جهان ی"ینیبجهان" در مکتبِ شریعتی، ●

و  ،"یخداگونگ" جایگاهِ واالیرسیدنِ به  ،ما "هدفِ"و  ،است
از میانِ بردن تضاد )شرک(، و  به این هدف،ما رسیدنِ  "راهِ "

 درتا  ،است و تاریخ جامعهفرد و در  ،(دیتوحتحققِ یگانگی )
 م.شویهماهنگ  ،یهستلِ کُ با ،بتوانیم نهایت



 
 ازمندِ ین، "استیس"کردنِ  یدیتوح یبراما  در این راستا، ●

 یبرا ،(شورایی یِدموکراس)با سیستمِ  "آزادی"تحققِ 
)با  "برابری"تحققِ به  ازمندِین، "اقتصاد"کردنِ  یدیتوح

وابِط رکردنِ  یدیتوح یو برا ،(انسانی سمِیالیسوسسیستمِ 
نژادها و  ها وانسانانسان و طبیعت، و روابطِ بینِ بینِ 

 با نگرشِ ترکیبیِ ) "عرفان"تحققِ ، نیازمندِ هاو ملتها تیقوم
 ( هستیم."اگزیستانسیالیستی عرفانی، اومانیستی،"
 
بخشِ شریعتی، در اوجِ نگرشِ توحیدِی رهاییما در مکتبِ  ●

، "یاگزیستانسیالیستعرفانی، اومانیستی، "با نگاهی خویش، 
 ،آزادی"ای مبتنیِ بر جامعهراستای تالش برای تحققِ در  و

ه هم رسیم که،میبه طرحِ این شعارِ توحیدی ، "عرفان ،برابری
ی و به تعبیرِ عارفان، همه ،رویمو به سوی خدا می م،ییاز خدا

ما، جاری  ای از دریای وجودیم، و سیرِ تکاملیِها قطرهما انسان
 .به آن دریاست و پیوستنِ ون رودی،شدن چ

 
آن شعرِ معروفِ خویش، این سیِر در ، ی بزرگموالنا ●

 ما زِ :کشیده استبخش را، به زیباییِ تمام، به تصویر تعالی
و به سوی او اوج  مییما از خدا) میرویم و باال مییباال
ما  )هر کدام از میرومی ایو در مییایدر ما زِ گیریم(،می

جا و از آنجا  نیما از ا دریای وجودیم(،قطراتِ ای از قطره
ما  ،و... نیستیم( رک و فارسرد و تُکُما در حقیقت، ) میستین



و به آن  ،)ما در این زمین غریبیم میرویم جایو ب مییجایز ب
وطِن آن به به غیب، ، نه اینجا، یدانم کِدانم کجا، نمینمی

 رویم(.می خویش مالوفِ
 
انا هلل ی هیاز آبس زیبا و شگفت  یاموالنا ترجمه شعرِ نیا ●

نگرشی توحیدی، که بیانگرِ آن است  .راجعون است هیو انا ال
 کیبه و  ،میاهآمد چشمهسر کیاز  م،ییاز خدا هما هم ،که

شریعتی، این نگاهِ عرفانیِ موالنا را، از  و. میوریسرچشمه م
امکاِن زند، و می پیوند "واقعیت"، به زمینِ "آرمان"آسمانِ 

یک تثلیتِ پیشینیِ ، به تحققِ را لِ آدمیانکُ درتحققِ آن 
برابری،  ،عرفان"تثلیثِ تحققِ کند: اهورایی موکول می

 ،یدموکراس"تثلیثِ علمی، همان  کالمِ در، و "آزادی
 ."سمیاومان سم،یالیسوس

 
با به دست آمده  آزادی و برابریِآن و در نهایت آن که،  ●

 تی اگر ممکن همحو در غیابِ بینشِ عرفانی، عقالنیتِ ابزاری، 
برخوردارِی تنها و تنها با ، آنبقای و باشد، پایدار نیست! 

 ،ممکن است، وگرنه های آن جامعه از یک بینشِ عرفانیانسان
سقوط هر لحظه در معرضِ  ی آزاد و برابر و انسانی،آن جامعه

از کیفیتِ  ،یتنساآن آزادی و برابری و ان ،ضمنِ آن که .است
 یو برابر یآزاد تِیفیچرا که، سطحِ ک، االیی برخوردار نیستو

دارد با سطحِ رشِد  یمیمستق یرابطه ،یاهر جامعه تِیو انسان
 آن جامعه. یهاو منشِ انسان نشیب یِعرفان
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