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 پیام  تسلیت 
خانواده شریعتی

البقاء هلل، إنا هلل وإنا إليه راجعون

استاد محمدرضا حکيمی، عالم بزرگ علوی، و مولف آثاری چون دایره المعارف "الحيات"، 
"مرزبـان توحيـد"، و.. منـادی "جامعـه ی منهـای فقـر"، درگذشـت. نـام وی در سـنت دیـن 
پیرایـی تطبيقـی و بمثابـه ی یکـی از چهره های بازگشـت بـه قرآن و پـروژه ی اصالح منابع، 
کـه هيچـگاه بـا قـدرت و  اخبـار و احادیـث دینـی ثبـت خواهـد شـد و نيـز همچـون چهـره ای 
ثروت در نيآميخت، مسـتقل ماند و همواره موضع انتقادی خویش را در برابر دین دولتی 

کرد. حفظ 
که اندیشـه و زندگی خود را  خانواده شـریعتی درگذشـت این شـخصيت فرهنگی و دینی را 
وقـف اصـالح منابـع دینـی، نقـد نظام طبقاتـی و تحقق جامعه ی منهای فقر سـاخته بود، 

تسليت می گوید.
خانواده شریعتی
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 پیام تسلیت 
سارا شریعتی

اسـتاد محمـد رضـا حکيمی درگذشـت. اسـالم عدالتخـواه که  آرمان خـود را تحقق "جامعه 
کـه معتقـد  ای منهـای فقـر"  قـرار داده بـود، یکـی از مراجـع دینـی خـود را از دسـت داد. او 
کـرد«، بـا وجود موقعيت برجسـته علمی  بود»سـرمایه داری، انقـالب را تخليـۀ ایدئولوژیـک 
کـرد و بـر حفـظ موضـع  کـه از آن برخـوردار بـود، نقشـی روشـنفکرانه نيـز ایفـا  و منزلـت دینـی 
انتقادی خود و مشی پرهيز از قدرت رسمی وفادار ماند. در هيچ مراسم رسمی و جشنواره 
کـه شـاخص دینـداری نـه  ای شـرکت نکـرد،  جایـزه علـوم انسـانی را نپذیرفـت و هشـدار داد 
در مدعيـات کالمـی و نـه در فرماليسـم آئينـی اسـت بلکـه شـاخص دیـن، عينـی و در  عمـل 

اجتماعـی اسـت و از ایـن رو، "هـر جـا فقـر هسـت، دین نيسـت".
بازخوانی توحيد در پرتو عدالت اجتماعی و استخراج و تصفيه منابع دینی، ميراث فکری 
اسـتاد محمد رضا حکيمی، در متن پروژه ی یک قرن اصالح و بازسـازی اندیشـه ی دینی 
کـه در نمونـه اسـتاد حکيمی، بینش انتقـادی، آزاد اندیشـی و روح  اسـت. پـروژه ای ناتمـام 

عدالت خواهی به آن شـانی اخالقی نيز بخشـيده بود. 
سارا شریعتی
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وصیت شرعی

علی شریعتی
نامه به محمدرضا حکیمی/ آذر ۱۳۵۵

استاد  به  خطاب  آذر 13۵۵  در  شرعی«  »وصیت  عنوان  با  شریعتی  که  است  نامه ای  زیر،  متن 
محمدرضا حکیمی نوشته و شش ماه قبل از مرگش شخصا به دست ایشان رسانده است.

که تا اواسط دهه ۸0 در اختیار استاد حکیمی قرار داشت و سپس به خانواده سپرده شد  این متن 
موضوع تفسیر، موضع گیری و تنش های بسیاری در میان موافقین و منتقدین شریعتی طی چهل 
که از عمر این متن می گذرد. »تجدید نظر«، »غنی شدن از نظر علمی«، »غلطگیری  سالی شد 
معنوی«، چه معنایی دارد و اینکه بر اساس چه روشی چنین ضرورتی می تواند محقق شود؟ در فاصله 
میان تابستان ۵6 تا پایان سال ۵۷ ، کمیته ای با مدیریت استاد حکیمی و حضور استاد مطهری و 
بهشتی، برگزار می شود تا چنانچه متن وصیت خواهان آن است به تنظیم و تصحیح آثار شریعتی 
مشغول شود. به موازات دفتر تنظیم آثار شریعتی در اروپا نیز اقدام به چاپ آثار شریعتی می کند. این 
گیری مبارزات سیاسی علیه نظام شاهنشاهی و  کمیته به دنبال مرگ آقا مصطفی خمینی و اوج 
چاپ و تکثیر وسیع آثار شریعتی به شکل مخفی عمال منحل می شود و استاد حکیمی عمال فلسفه 
وجودی چنین کمیته ای را منتفی می داند. برای توضیحات بیشتر پیرامون این موضوع به مقاله ی 

بعدی )روحی که همواره در میان ماست( مراجعه کنید.
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مشهد _  آذر ماه 1355
علی سربداری

گاهی و ایمان، اخالص و تقوی، آزادی و ادب، دانش و دین  برادرم، مرد آ
محمد رضا حکيمی.

که هر خبری ميرسد شوم است و هرچه روی می دهد فاجعه و »هر دم از  در این فصل بد 
نو غمی آید به مبارکبادم«، نام شما بر این دو »یادنامه« برای من یادآور آن آرزوی دیرینه و 
شيرین بود که همچون صدها هزار آرزوی دیگری که طوقی کرده بودم و بر گردن فردا بسته 
کلمه، بازگشت شما به  گسست و به یغما رفت و آن آرزو، در یک  بودم، در این ترکتاز زمانه 
کـه اینچنيـن خالی مانده اسـت و در پیرامون، نسـلی عاشـق و تشـنه  ميـدان بـود، ميدانـی 
کيشـوت ها و  نگران ایسـتاده و چشـم انتظار  تا مگر در برابر این »غوغا«، رویاروری این دن 
که  شومن های شبه هنری و شبه سياسی و شبه مذهبی و این همه خيمه شب بازی ها 
کارگردان همه یکی اسـت، سـواری بیرون آید شمشـير علی  در مسـجد و ميخانه برپاسـت و 
گرفته از  گدازان از عشـق و سـری بیدار از حکمت و سـپر  کام و دلی  در دسـت و زبان علی در 
تقوی و برگذشـته از احد و خندق و صفين و صحرای تف و چمنزار سـرخ عذرا و با ابوذر در 
ربذه بسـر برده و با هزارها قربانی خالفت اموی و عباسـی و سـلطنت غز و مغول و سـلجوقی 
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و غزنـوی و تيمـوری و ایلخانـی….در سـياهچالهای داراالمـاره هـای وحشـت و شـکنجه هـا 
کبود شالق استعمار  دیده و در آوردگاههای خون و خيانت صليبی ها شمشير زده و خط 
تاتارهـای مسـيحی و آدمخوارهـای متمـدن را در ایـن قـرن هـای غـارت و خـواب بـر جـان و 
گاهی  کوله بار آ کرده  و پرچم رسـالت خونخواهی هابیل بر سـر دسـت و  تن خویش تجربه 
کرده و داغ فلسـطين و  و رنج انسـان برپشـت، راه سـرخ شـهادت را در طول این تاریخ طی 
بیت المقدس و سـينا و لبنان بر جگرش  صدها زخم تازه نهاده و اینک، بر سـيمای وارث 
آدم و نوح و ابراهيم و موسـی و عيسـی و محمد و علی و حسـن و حسـين و….به مثابه یک 
کند و بت های نمرودی این عصر، عصر جاهليت جدید  »امت«-چون ابراهيم-قلم را تبر 
کـه بـی دفـاع مانـده انـد و آن همـه یادهای قدسـی که  را بشـکند و از عزیزتریـن ارزش هایـی 
گرامی که دسترنج نبوغ ها و جهادها و شهادت  گران و  دارد فراموش می شود و این ميراث 

کند، بیـاد آورد و نگاه دارد. هـای تمامـی تاریـخ ما اسـت، بر باد می رود، قهرمانانه دفاع 
کـه بـر طـرف بوسـتان مـا می گـذرد«، هنـوز بوی گل و نسـترن هسـت؛  عليرغـم »ایـن سـموم 
کـه همه توطئه های اسـتعمار فرهنگی برای پوچ و پليـد و بیگانه کردن  هنـوز نسـل جـوان 
کار ميـرود، تـب و تـاب حـق پرسـتی را دارد و بـرای مقابلـه بـا ایـن سـموم -کـه از همه  وی بـه 
گرفتـه و یـادآور همداسـتانی احـزاب اسـت و داسـتان خنـدق1-در جسـتجوی  سـو وزیـدن 
پایـگاه اسـالم راسـتين خویـش انـد و ایسـتادن بـر روی دو پـای خویش، و هنوز حـوزه ما-که 
کـه از  کـرده انـد و پنجـاه سـال اسـت  سيصدسـال اسـت از درون، بیمـار خـواب و خرافـه اش 
کـرده انـد و در همـش می کوبند-اسـتعداد معجزآسـای خویـش را در  بیـرون محاصـره اش 
ک انسانی- حتی در عصر  خلق انسانهای بزرگ و نيرومند و خالق و چهره های تابان و تابنا
انحطاط و سـقوط و رواج بی شـخصيتی و توليد و تکثير ماسـکهای مسـخره و آدمک های 
مقوایـی و تکـراری و هـم پـوک و دروغ و بـی روح- نشـان ميدهـد و نقـش انقالبـی و انسـانی 
ویژه خویش را- که جذب روحهای عاشق و نبوغ پنهان، از اعماق محروم ترین توده های 
شـهری و بیشـتر روسـتایی اسـت و سـپس پیرایش و پرورش آنها در چهره بزرگترین مراجع 
علمـی و فکـری مـردم و واالتریـن رهبـران و مسـئوالن جامـع و درخشـان تریـن حجت های 
زمان و آنگاه سپردن زمام سرنوشت عصر خویش به دست آنان-همچنان به دست دارد. 
در چنيـن یـأس و بـا چنيـن مایـه هـای اميـد، خامـوش ماندن کسـی چون شـما پیدا اسـت 
کنون شکسـت سـکوتتان و شـنيدن  که ا که تا کجا یأس آور اسـت؟ درسـت به همان اندازه 

اذجاء کم من فوقکم و من اسفل منکم و اذ زاغت االبصار و بلغت القلوب الحناجر..!  1
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قدرت قلم، روشنی اندیشه، رقت روح، اخالص نیت، آشنایی با رنج مردم و زبان زمان و 
جبهه بندی های جهان و داشتن فرهنگ انسانی اسالم شیعی و زیستن با آن”روح” که 

ویژه”حوزه”بود و یادگار “صومعه خالی آن روزها” و سرچشمه زاینده آن همه نبوغ ها و 
جهادها و اجتهادها و میراث آن تمدنی که با علم و عشق و تقوی بنا شده بود، همگی در 
گی”    شما جمع است و میدانید که این صفات بسیار کم با هم جمع می شدند و این “ویژ

آنچه را امروز”مسئولیت” مینامند، بر دوش شما سنگین تر میسازد ...
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آنها همه باید تجدید نظر شود، از نظر علمی غنی شود و خورشت بخورد، غلطگیری 
معنوی و لفظی و چاپی شود. اینک، من ، همه این ها را که ثمره عمر من و عشق من 

است و تمام هستی ام و همه اندوخته ام و میراثم را با این وصیت شرعی ، یکجا به 
دست شما میسپارم و با آن ها هرکاری که می خواهی بکن.”
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سـخنان اميدبخش است.
قدرت قلم، روشـنی اندیشـه، رقت روح، اخالص نيت، آشـنایی با رنج مردم و زبان زمان و 
که  جبهه بندی های جهان و داشتن فرهنگ انسانی اسالم شيعی و زیستن با آن »روح« 
ویـژه »حوزه«بـود و یـادگار »صومعـه خالـی آن روزها« و سرچشـمه زاینـده آن همه نبوغ ها و 
که با علم و عشق و تقوی بنا شده بود، همگی در  جهادها و اجتهادها و ميراث آن تمدنی 
کم با هم جمع می شدند و این »ویژگی«  که این صفات بسيار  شما جمع است و ميدانيد 
–آنچه را امروز »مسئوليت« مينامند، بر دوش شما سنگين تر ميسازد و سکوت و انزوا را-

به هر دليل-بر شـما نه خدا می بخشـاید و نه خلق.
کـه در تـوان داشـتم و توانسـتم در ایـن راه رفتـم و بـا اینکـه  »و اما…بـرادر! مـن بـه انـدازه ای 
هرچه داشتم فدا کردم از حقارت خویش و کار خویش شرم دارم و در برابر خيلی از "بچه"ها 
کار ناچيز مـن ارزش و انعکاس  احسـاس حقـارت می کنـم. در عيـن حـال، لطف خداونـد به 
که :"کم من ثناء جميل لسـت اهال لهه  که هرگز بدان نمی ارزم و می بینم  بخشـيده اسـت 
که یک انسان ممکن است بدان دچار شود ميگذرانم  کنون بدترین شرایطی را  نشرته" و ا
که نتوانستم  و سرنوشتی جز مرگ یا بدتر از مرگ ندارم. با این همه، تنها رنجم این است 
کـه برایـم خواهد مانـد. اما  کنـم و بهتـر بگویـم، ادامـه دهـم و ایـن دریغـی اسـت  کارم را تمـام 
کارهای اصلی ام به همان علت هميشه، زندانی زمانه  که بسياری از  رنج دیگرم این است 
شـده و بـه نابـودی تهدیـد می شـود، آنچـه هم از من نشـر یافته، به دليل نبـودن امکانات و 
کم بودن فرصت، خام و عجوالنه و پرغلط و بد چاپ شده است و تمامی آن را نه به عنوان 
کـه فریادهایـی از سـر درد، نشـانه هایـی از یـک راه ، تـکان هایـی  کارهـای علمـی، تحقيقـی، 
بـرای بیـداری، ارائـه طریـق، طـرح هایی کلی از یک مکتب، یک دعوت، جهات و ایده ها و 
باالخره نوعی بسيج فکری و روحی در جامعه باید تلقی کرد و آن هم در شرایطی تبعيدی، 

که هر لحظه اش انتظار فاجعه ای ميرفت. گذرا و حالتی  فشـار، توطئه، فرصت 
آنهـا همـه بایـد تجدیـد نظـر شـود، از نظـر علمـی غنـی شـود و خورشـت بخـورد، غلطگيـری 
کـه ثمـره عمر من و عشـق من  معنـوی و لفظـی و چاپـی شـود. اینـک، مـن ، همـه ایـن هـا را 
است و تمام هستی ام و همه اندوخته ام و ميراثم را با این وصيت شرعی ، یکجا به دست 

شـما ميسـپارم و بـا آن هـا هـرکاری که می خواهی بکـن.« 2
که در پیش دارم بتوانم با فراغت دل بپذیرم و مطمئن  فقط بپذیر تا سرنوشت سختی را 

حدود دویست اثر است از مقاله و کتاب و نامه و ترجمه که پس از جمع آوری ترتيب تسليم آنها را بعدا خواهم داد و   2
بهتر است که ترتيبی دهم که جایی محفوظ باشد و هرگاه وقتش رسيد بتوانيد در اختيار داشته باشيد.
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کاری از پیش نخواهند  باشم که خصومت ها و خباثت ها در محو یا مسخ ایمان و آثار من 
کـه از خـودم شایسـته تـر اسـت. لطف خدا و سـوز  بـرد و ودیعـه ام را بدسـت کسـی ميسـپارم 
کـه دارد همه چيز از دسـت ميـرود، ملت ما  علـی تـو را در ایـن سـکوت سـياه، بـه سـخن آورد 
مسـخ می شـود و غدیـر مـا ميخشـکد  برجهـای بلنـد افتخار در هجـوم این غوغـا و غارت بی 
دفاع مانده است. بغض هزارها درد مجال سخنم نميدهد و سرپرستی و تربیت همه این 
کودکانم را بتو ميسپارم و تو را به خدا و…خود در انتظار هرچه خدا بخواهد. علی عزیزتر از 

مشهد آذر 55
امضا
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 روحی که همواره 
در میان ماست

محمدرضا حکیمی
کتاب »عقل سرخ«/ فروردین ۱۳۸۳

آنچه در ادامه می آید مقاله استاد محمد رضا حکیمی است که به طور مستقیم به وصیت نامه شرعی 
شریعتی )آذر 13۵۵( مربوط می شود. ایشان در این مقاله برای اولین بار گزارشی ارائه می دهد از دالیل 
ناتمام ماندن پروژه ی »تنقیح و تصحیح« آثار شریعتی که از اواخر تابستان 13۵6 آغاز شده بود. مقاله 
کتاب  »عقل  که در همواره در میان ماست« در سال 13۸3 تقریر شده و در همان سال در  »روحی 
سرخ«، از سوی انتشارات دلیل ما به چاپ می رسد. این نوشته بار دیگر در مجموعه مقاالتی تحت 
کیا و تحت نظارت استاد حکیمی(  کوشش مرتضی  عنوان »سه یار خراسانی«در سال 1۹۹3 )به 

توسط انتشارات الحیات انتشار می یابد.
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گاهـی زاده شـد. در فـروغ مجاهـدت و درگيـری، بینایـی آموخـت. در  در خانـدان ایمـان و آ
مکتـب تفسـير و قـرآن پـرورش یافت. خون شـهيدان اسـالم را _ هـم در تاریخ و هـم در روزگار 
کرد. درس  گوهرشـاد تا شـهدای 15 خرداد _ لمس  خویش _ مانند خون شـهدای مسـجد 
کتاب جامعه و  کرد و دانسـت.  کرد. با افکار و اندیشـه ها آشـنا شـد. درک  خواند. مسـافرت 
شهادت را بارها خواند. فصل جهاد و حماسه را از بر کرد. دشمنی با استعمار و استبداد در 
گرفـت. با همه پیشـوایان و مجاهـدان زندگی کرد. در برابر »سـيمای محّمد  خونـش جـای 
گشت. و تا خود را بسوزاند بدان نزدیک شد. در چکاد واالیی ها، علی)ع( را  )ص(« پروانه 
دیـد. در وجـود او محـو گردیـد. ابـوذر را دیـد، راه مبـارزه آموخت. غفار را دید، شـهيدی را که 
گروه تجاوزکار  ک حق و باطل اسـت شـناخت )»سـتقتلک الفئه الباغيه : ای عّمار، تو را  مال
کنار پیکر مسموم مالک اشتر گذشت. در َمرِج َعذراء بر  خواهد کشت« _ حدیث نبوی(. از 
بدن ُحجربن ُعدی نماز گزارد. ظهر عاشورا به سرزمين خون سجده کرد. وقتی به صحرای 
کربال نزدیک شـد، حسـين شـهيد شـده بود. تابش آفتاب عاشورا بر خون حسـين، روح او را 
دوبـاره آفریـد. بـه هـر سـوی دوید، تا حسـين را بیابد، پیکر آغشـته به خون امـام را یافت. در 
گشـت، دید هنوز سـخنی را زیر لب زمزمه می کند: »َهل  کنار آن بدن ایسـتاد و بدان خيره 
ِمن ناصٍر َینُصُرنی؟« پاسخ داد: »لّبيک، من، من تو را یاری می کنم. ای شهيد راه خدا. من 
که با یزیدها بیعت نکنم، و فریاد تو را به نسل ها و  تو را یاری می کنم و با تو پیمان می بندم 
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زمان ها برسانم تا هيچکدام، در هيچ زمان، با یزید روزگار خویش بیعت نکنند«. دشمنی 
با طاغوت ها در این »ابوذر عاشـورایی«، دشـمنی ای خونی بود.

گاه بود. از مبارزات  دکتر شریعتی استعمار را می شناخت و از ِشِگردهای استعمار بخوبی آ
سـياهان خبـر داشـت. از نحـوه عمـل اسـتعمار فرانسـوی در الجزایـر مّطلـع بـود. هـم از روح 
مبـارزه ایـن مّلت هـا زمينه هـا یافتـه بـود و هم نفوذ اسـتعمار را در کشـور ما _ بویـژه در پنجاه 
که چگونه دشمنان دین و عدالت و مردم  سال اخير _ با همه وجود حس ميکرد. می دید 
گستری تظاهر می کنند و توده ها را فریب  و حق، برای فریفتن عوام، به دینداری و عدالت 

کشـيد. می دهند. بحث »تشـّيع علوی و صفوی« را برای همين به ميان 
غـرض او از ایـن بحـث، تاریخ نویسـی نبـود. شـرح حال زمان بود. نمی توانسـت تحّمل کند 
کـم، پیشـوایی دینـی )امام خمينـی( را از مملکت اسـالمی ایران تبعيد کند  کـه دسـتگاه حا
و سـپس مجلس روضه بگيرد و خود در مجلس عزای حسـين)ع( بنشـيند. پس دو تشـّيع 
اسـت: تشـيع انقالبی و تشـيع انحرافی یعنی تشـيع نمایی برای اهدافی خاص؛ به سـخنی 

که وسيله. که هدف اسـت و تشـيعی  دیگر: تشـيعی 
که با برخی از روحانيان و معّممان داشت نيز از همين جا بود. روحانيت را به سه  اختالفی 

بخش تقسيم می کرد:
کـه جـز تأميـن زندگی منظوری ندارند و از اهلّيت هـای الزم بی بهره اند و به جای  1_ گروهـی 
گاه و هر روحانی بصير  گروه را _ مانند هر مسـلمان آ خدمت به دین خيانت می کنند. این 
و عالم و عامل و متعهد _ نمی پذیرفت. و طبق روایات و دستورات دین، اینگونه عالمان را 

در امر دین متهم می ساخت. )»فاتهموه فی دینکم« _ امام صادق»ع«(.
گاهی زمانی و شـعور سياسـی و تجربه  کـه فضـل و دانـش دینـی دارنـد، امـا فاقد آ 2_ گروهـی 
اجتماعی اند. این گروه را هم برای تبليغ درست و نشر اسالم، در جهان امروز و برای انسان 

کتمان نمی کرد و صریحًا می گفت. امروز قادر نمی دید و او عقاید خویش را در این موارد 
کار مّتقـی. ایـن دسـته را می پرسـتيد و  گاه و طـاّلب فـدا گروهـی دیگـر عالمـان مجاهـد آ  _3
خود می گفت: »دانشـجویان، اغلب در چهارسـاله دوره دانشـجویی به مبارزات اجتماعی 
گر طالب  می پردازنـد، ولـی روحانيـون و طـالب در همـه عمـر در سـنگر مبارزه انـد. بنابرایـن ا
گر  گردند، مبارزات اجتماعی و دینی به ثمر خواهد رسـيد و ا با فرهنگ مبارزه بیشـتر آشـنا 

اميدی هسـت بـه روحانّيت اسـت«.
و این سخن از او معروف است:

کارش تاریخ و مسائل اجتماعی است ادعا می کنم، در تمام  »من به عنوان کسی که رشته 
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گذشته در زیر هيچ قرارداد استعماری امضای یک آخوند نجف رفته نيست؛  این دو قرن 
کـه در زیـر همـه ایـن قراردادهـای اسـتعماری، امضای آقای دکتـر و آقای مهندس  در حالـی 
فرنگ رفته هست … این یک طرف قضيه. از طرف دیگر پیشاپیش هر نهضت مترقی ضد 
استعماری در این کشورها، همواره بدون استثنا، قيافه یک یا چند عالم راستين اسالمی 

و به خصوص شـيعی وجود دارد …«]1[
کنون از روحانيت شده است… ]2[ و این بزرگترین تقدیری است که تا

کـه واعظـی جاهـل و ضـد انقـالب در مشـهد منبـر می رفته اسـت و در  یـک بـار شـنيده بـودم 
گفتـه اسـت: »دکتـر علـی شـریعتی مقلـد  کـرده و از جملـه  یکـی از منابـر خـود بـه او بدگویـی 
خمينی است«. دکتر با شادی و شعف می گفت: »حماقت این به اصطالح واعظ روحانی 
گـر من یک  کـرده اسـت. ا را ببيـن! او بـه جـای مذّمـت مـن، بهتریـن توصيـف را در حـّق مـن 
ميليون تومان می دادم، کسی حاضر می شد برود و در چنان اختناقی، در مالء عام و روی 
منبر بگوید علی شـریعتی مقّلد خمينی اسـت … من غير از ایشـان چه کسـی را می توانم به 

عنوان مرجع تقليد بپذیـرم؟«.
کـرده  کـه بـر ضـد قدرتـی قيـام  ببينيـد. یـک بـه اصطـالح واعـظ، تقليـد از مرجعـی شـجاع را 
کار آورد( تخطئه  که می خواسـت اسـالم را از بین ببرد و ایادی اسـتعمار را روی  بود )قدرتی 
می کنـد و در آن روزگار آب بـه آسـياب اسـتبداد و اسـتعمار و اسـالم سـتيزی می ریـزد و دکتـر 
کـه ميـان نسـل های جـوان دارد _ در چنـان  کـه _ بـا اعتبـاری  شـریعتی خوشـحال می شـود 
مبارزاتـی و بـا آن هـدف )نـه چيزهـای دیگـر، و رویدادهـای بعـدی …(، مقلـد آن مرجع قائم 
گناه  گـر او بـا چنـان معممـان فاقـد درک و موضـع مخالفـت می کـرد  گـردد. حـال ا محسـوب 
که آن زمان  کرده بود؟ آیا شما در هر مقامی هستيد _ حتی روحانی _ با این گونه مرتجعان 
بـا امـام هـم مخالـف بودنـد و دشـمنی می کردند … موافقيـد؟ چگونه می توان توقع داشـت 
گاه و شـعور درونگـر و قلـب  کـه متفکـری انقالبـی بـا آن روح بیـدار و دل دردمنـد و وجـدان آ
آتش گرفته و شناخت تخصصی از مسير انقالب ها و تحول های اجتماعی و تاریخی، دست 
که این سخن اوست  کسی  آن گونه مرتجعان و بسته ذهنان و حماسه ستيزان را ببوسد؟ 

و ایـن درد او و درک او:
گر ما بینش مذهبی خویش را با منطق امروزی مان هماهنگ نکنيم و اسالم متحرک و  »ا
که بوده اسـت نشناسـيم؛ با جمله های پیگير و نيرومند امواج  متعهد و مثبت را آن چنان 
و حتـی طوفان هـای بنيان کـن اجتماعـی و اعتقـادی و اختالفـات و مکتب هـای فکـری و 
کـه از همـه طـرف بـه ]3[شـدت دارد بـه نسـل جدیـد و روشـنفکر هجـوم  فلسـفی ایـن عصـر 



دفترهای بنیاد20
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

می آورد، احتمال این هست که در دو سه نسل دیگر بسياری از اصول اعتقادات خویش را 
گرایش و حساسيتی در این زمينه ها  از دست بدهيم و نسل های آینده اصواًل کوچکترین 

نداشـته باشـند و دیگر برایشـان اسـالم حقيقی و خرافی فرقی نکند.«
کنيـد بـا آن همـه جهـل و  گاهـی و شـناخت را مقایسـه  ایـن دردمنـدی و دردآشـنایی و آ
از بـه اصطـالح  یـا مال انـدوزی و دنيـاداری دسـته ای  از انقـالب  کناره گيـری  یـا  انحطـاط، 
کـه به هر معمم شـده ای به  گاه خواسـت  روحانيـون. چگونـه می تـوان از این گونـه انسـانی آ
نام اسالم محّمد و اسالم علی و اسالم ابوذر و عّمار و اسالم عاشورا و شهادت و اسالم زینب 

و رسـالت، احتـرام بگـزارد؟
او با کم سوادان دنياطلب]4[ مخالف بود نه با چهره های حقيقی دین و فقه و تعهد.

گاه عشـق می ورزیـد. او بـه هنـگام ذکر طـالب مجاهد  دکتـر شـریعتی بـه روحانيـت متدیـن آ
لبریـز از غـرور و احسـاس می گشـت. بـه هنـگام یـادآوری روحانيـان زندانـی مـوی بـر بدنـش 
راسـت می شـد و برق غرور و انتقام در چشـمانش شـعله می زد. از حوزٔه علمئه قم با احترام 
گاهی، آنجا را چون کعبه آرمان ها می دید.از عالمان  عميـق یـاد می کـرد و به اعتبار تعهـد و آ
و فقهایـی چـون آیـت ااهلل منتظـری و آیـت اهلل طالقانـی بـا تکریـم و تجليـل بسـيار سـخن 
می گفـت]5[ و بـا شـيفتگی این گونـه مـردان را از جملـه سـازندگان روح خویـش و حماسـه 

خویـش می دانسـت و سرمشـق نسـل های مجاهـد و درگيـر.
که از طریق دسـتبرد به دسـت مأموران  روزنامه »کيهان«، قسـمتی از نوشـته های دکتر را _ 
کرد. هيئت تحریریه روزنامه یادشده  افتاده بود و در اختيار »کيهان« قرار داده بودند _ نشر 
که نمی توانند چهره اصيل متفکر اسالمی، دکتر علی شریعتی را  _ در آن روزگار _ ندانستند 
که وقتی به او نام »همکار  آلوده سازند. این اندازه می دانستند و از وضع خود خبر داشتند 

که دریا به پوز … نجس نمی شود. ما« بدهند، باعث آلودگی می شود اما ندانستند 
دکتر شـریعتی، با کمال هوشـياری در مقاله »بازگشـت به خویش«، مطالبی عليه اسـتبداد 
گنجانيـده بـود و آنـان سـفيهانه نفهميدنـد و آن مقالـه را در تيـراژی  موجـود و نظـام فاسـد 

وسـيع نشـر دادند.
دکتر شـریعتی انسـانی بزرگ، مسـلمانی مجاهد، شـيعه ای خالص و مخلص، با سـوز و شور 
گاه و پرخاشـگری بیدارکننـده و مبـارزی آشـتی  ناشـناس و  معـروف تشـيع، علی شـناس آ

کـه تـا جـاودان طنين افکـن اسـت. متفکـری عميـق، و وجدانـی بیـدار بـود و فریـادی 
کوه هـای المـوت هنـوز می گـردد و پـاس می دهـد،  کـه روح حسـن َصّبـاح در  همان گونـه 
کـران ایـران و دیگـر  کـران تـا  گاه علـوی _ سـال های سـال، از  روح دکتـر شـریعتی _ ایـن مبـارز آ
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کـه جوانـان مسـلمان حضـور داشـته باشـند خـود را  کشـورهای اسـالمی و هـر جـای جهـان 
می نمایـد و در وجـدان زمـان و پیکـر تاریـخ حاضـر اسـت.

روح دکتـر شـریعتی در حسـينيه ارشـاد، در مسـجدها، در مدرسـه ها، در حـوزٔه علميـه قـم و 
ميـان روحانيـون مبـارز و طـالب جـوان، در مشـهد، در مسـجد گوهرشـاد، در فضـای کانون 
که او بوده و سخنرانی  نشر حقایق اسالمی، در همه دانشکده ها و مدارس عالی، در هر جا 
کتابخانه هـا، در دل و جـان جوانـان، همـه جـا و همـه جـا حاضـر  کـرده اسـت، در خانه هـا و 
اسـت و هميشـه در ميـان نسـل ها اسـت و بـا آنـان اسـت. بـه آنـان الهـام می بخشـد، آرمـان 
گاهـی و ایمـان و جهـاد می آفرینـد و علـی و فاطمه و  می دهـد، حماسـه می آمـوزد و در آنـان آ
کرده به روضه های  حسـين و زینب را می شناسـاند و حماسـه های روضه شـده را بازسـازی 

حماسـی بـدل می کند …

توضیح
دربـاره وصّيـت مرحـوم دکتـر علی شـریعتی به اینجانب، برای تصحيـح کتاب ها و مقاالتش 
کردن آن موفق نشدم( باید توضيحی به عرض برسانم. پیش از ذکر توضيح  )که به عملی 

مورد نظر به چند مطلب اشـاره می کنم:
کـه بـا تحـوالت سـروکار دارد، بـه »انسـاِن  1_ دکتـر شـریعتی بـه عنـوان یـک »جامعه شـناس« 
عينـی« می اندیشـيد نـه »انسـان ذهنـی«. فيلسـوفان _ اغلب _ ذهنی اندیشـند و متفکران 
گر »انقالبی« هم باشـد انسـان ها  اجتماعی، عينی اندیش. یک متفکر اجتماعی، به ویژه ا
و حادثه هـا را در عينيـت جامعـه می بینـد و قضـاوت می کنـد نـه در ذهنيـت خویـش. دکتـر 
گرایش نشان دهد و سخن او درباره »ابوذر«  شریعتی از این دیدگاه نمی توانست به فلسفه 

و »ابـن سـينا« و فاصلـه وجـودی ایـن دو شـخصيت بزرگ معروف اسـت.
کوچـک دربـاره زندگانـی ائمـه طاهریـن)ع(  کتابـی  2_  اینجانـب حـدود 30 سـال پیـش، 
کـردم و آن  کتـاب زندگـی ائمـه)ع( را _ بـه اختصـار_ در ضمـن 8 دوره تحليـل  نوشـتم و در آن 
کتـاب را »امـام در عينيـت جامعـه« ناميـدم. ایـن نام گذاری بـرای نشـان دادن این واقعيت 
کـه دیـن و پیشـوایان دیـن و تعاليـم آنـان بـه آنچـه در زندگـی ملمـوس اسـت می نگرنـد  بـود 
کـه ممکن اسـت به تعبيـر خواجه  و بـه »عينيت هـا« می پردازنـد نـه بـه تصـورات و ذهنيـات 

نصيرالدیـن طوسـی، سـر از وهميـات نيـز درآورد.
3_ و از اینجاست که »مکتب تفکيک«، مکتبی عين گراست و یکی از فرق های بسيار مهم و 
حياتی مبانی دینی )و به تعبير برخی از فاضالن،»حقيقت دینی«( با داده ها و مصطالحات 
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فلسفی )حقيقت فلسفی( در همين عين گرایی دین و ذهن گرایی فلسفه است. بنابراین 
که مکتب تفکيک را درست بشناسند )نه تنها با شنيدن نامی و رجوع دم دستی  کسانی 
کـه این مکتب، به دليل ماهيت خالص دینـی خود در  کتـاب( خـوب می داننـد  بـه یکـی دو 

کاماًل عينی و عين گرا و واقع اندیش است. علم )شناخت( و عمل )اقدام( مکتبی 
که مکتب تفکيک در بسـياری از مسـائل، با واقعيات سـروکار دارد  و به همين دليل اسـت 
کـه اصطالحـات در همـه مـوارد آینـه  و فلسـفه ها بـا مفاهيـم و اصطالحـات و معلـوم نيسـت 
کـه شـيخ الرئيس ابـن سـينا تصریح  واقعيـات باشـند. پـس درسـت بـه هميـن جهـت اسـت 
که نمی توان با اصطالحات فلسفی به »حقایق« رسيد، حتی »حقایق اعراض« تا  می کند 

چـه رسـد به »حقایـق جواهر«.
کـه در شـناخت های نهادینـه، بـه فلسـفه )هـر فلسـفه ای( بسـنده می کنند یا  پـس کسـانی 
غـرق در مشـتی الفـاظ و اصطالحاتنـد )به تصریـح ابـن سـينا( یـا دلخـوش انـد بـه مطالبـی 
مخلوط با اوهام )به تعبير خواجه نصيرالدین طوسی( یا مقلدند در پذیرش ادعای کشف 
گرچـه آن مبانـی کشـفی بـا ادبیـات برهانـی  از سـوی بعضـی بـزرگان )در فلسـفه عرفانـی( … ا
و اصطالحـات منطـق ادا شـده باشـد؛ چـون قالـب محتـوا را عـوض نمی کنـد؛ محتواادعـای 
گـر صحيـح باشـد]6[ فقـط بـرای شـخص مکاشـف حّجـت  کشـف ا کشـف مطالـب اسـت و 
کشف.  گر مطالب را فهميده باشند _ بیانگر آن مطالبند و مقلد صاحب  است و دیگران _ ا

چنان کـه در متفلسـفين معاصـر و ناقـدان مکتـب تفکيک نيز مشـهود اسـت.
4_ بنابرایـن تعاليـم خالـص وحيانـی و اوصيایـی، انسـان واجـد ایـن تعاليـم را از ذهن گرایـی 
دور می کنـد و از »تفسـيری« بـودن بـه »تغيیـری« بـودن سـوق می دهـد. ایـن اسـت که دکتر 
کارا نشـمردن آن می توانسـت از مکتـب تفکيـک  شـریعتی در نگـرش خـاص بـه فلسـفه و 
خراسـان بـه خوبـی اثـر پذیرفتـه باشـد]7[ و در تحليـل فـرق ميـان دیـن و فلسـفه به نتيجه 
یـاد شـده رسـيده باشـد. بـه جـز این مطالب، رشـته تخصصـی او )جامعه شناسـی مذهبی( 
نيز این چنين اقتضا می کرد. چنانکه 7 قرن پیش از دکتر شریعتی، متفکر و جامعه شناس 
معروف اسـالمی، عبدالرحمان ابن َخلدون مغربی )م: 808 ق( نيز فلسـفه را برنمی تافت و 
که عامل بنيادین تحرک ها و تحول های سـازنده  با تعبيری صریح و تند آن را برای دین _ 
اجتماعـی اسـت _ زیان بـار و مضـر می دانسـت و در مقـام قضاوت درباره فلسـفه »َضَرُرها فی 
الّدیِن کثيٌر«]8[ می گفت، یعنی فلسفه برای دین و تربیت دینی و قرآنِی فرد و جامعه بسی 

زیان بـار بوده اسـت.
کریـم« همـواره بـر سـير و تجربـه و  5_ دیـن _ چنانکـه اشـاره کردیـم _ ذهن گـرا نيسـت. »قـرآن 
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کيـد ورزیـده اسـت]9[ و حتـی اطـالع یافتـن از راز »آفرینـش« را ممکـن  مشـاهدات تجربـی تأ
شـمرده، چگونگـی آن را بـر سـير و حرکـت و جسـتن متوقـف دانسـته اسـت )قـل سـيُروا فـی 

 الَخلـَق(.
َ
کيـَف بـَدأ االرض، َفانُظـروا 

کـه غربی هـا بـه دسـت راجـر بیکـن )م: ح 1294م( و امثـال  گـر از حـدود 800 سـال پیـش  6_ ا
گفتنـد و بـه علـوم تجربـی روی آوردنـد، متفکـران اسـالم نيـز بـه  آنـان »خداحافـظ ارسـطو« 
کـرده بودنـد و دسـت بـه  گـوش سـپرده، تقليـد یونانـی و هنـدی را رهـا  کریـم«  سـخن »قـرآن 
گـر پیشـينيان مـا، پیـش از  کار آزمـون می گشـتند، سرنوشـت مسـلمين امـروز ایـن نبود.ا
ِکپِلر آلمانـی )م: 1630م(  ُکپرنيـک لهسـتانی )م: 1543م(، تيکـو براهه دانمارکـی )م: 1601م(، 
گاليلـه ایتاليائـی )م: 1642م(، هيئـت پوسـت پیـازی پوشـالی بطلميوسـی را پـسِ  پشـت  و 
افکنـده بودنـد و این گونـه بـر تقليـد از اقدميـن پای نمی فشـردند و در برابر افکار آنـان خود را 
نمی باختنـد، امـروز مسـلمانان مالـک آسـمان ها بودنـد و عزت اسـالم و مسـلمين و حرمت 
گروهی متجـاوِز انسـان نما پایمال نمی گشـت؟! سـرزمين های مقـدس اسـالمی بـه وسـيله 
کيهان شناسی و فضاهای آسمانی  7_ در روایات و تعاليم ائمه طاهرین)ع( درباره مسائل 
کثـرت تصاعـدی و بهـت آور عوالـم و خورشـيدها و منظومه هـا و فواصـل فـوق تصـور آنهـا،  و 
حقایقی آمده است که کشفيات کيهان شناختی بسيار عظيم امروز هنوز به آن ها نرسيده 
اسـت.عالمه بزرگ، سـيد هبٌه الّدین شهرسـتانی )م: 1386ق( مقداری از این تعاليم را در 
گر تقليد از یونانيان و گذشـتگان را بر  گرد آورده اسـت. ا کتاب پرارج »الهيئُه و االسـالم«]10[ 
کم نکرده بودند و برمکياِن نفوذی بر این امر )ترجمه فلسفه( اصرار نورزیده  مسلمانان حا
کار  بودنـد و متفکـران اسـالمی به سـوی تعاليم یاد شـده می رفتنـد و _ باصطـالح _ روی آنها 
می کردنـد و می پژوهيدنـد و گسـترش می دادنـد و بـا آنهـا برخـورد تجربی می نمودنـد، امروز 
گامخـوار  جامعـه اسـالمی سرنوشـتی ایـن چنيـن اسـفبار نداشـت و سـرزمين های اسـالمی 
مدعيـان »نظـم نویـن جهانی« )با این همه درنده خویی و خونریزی و نسل کشـی، و دوری 
از وجـدان بشـری و شـرافت های انسـانی و غـارت امـوال ملت ها و سـتم روایی حتـی در حق 
ملت هـای خـود( نبـود؟! و مسـيحيت اسـتعمارگر صليبـی، این گونـه خونریـزی و جهانخوار 

نمی گشت!!!
8 _ باری دکتر شریعتی بسيار تحت تأثير پدر بزرگوار خویش، استاد محمدتقی شریعتی بود 
گردان شخصيت کم نظير  گاه _ چنان که اشاره شد _ از ارادتمندان و شا و این استاد بزرگ و آ
تاریـخ تشـيع، ميـرزای اصفهانـی بـود و بـا اشـارات مرحـوم ميـرزا، بـه منابـع قرآنـی و عظمـت 
علمی و معارفی آیات آسـمانی و تعاليم اوصيایی پی برده بود و عصاره ای از این اشـارات و 
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تنبيهات به دکتر شریعتی رسيده بود و او که خود جامعه شناس بود و عين گرا، فلسفه را نه 
تنها مشکل گشا ندانست بلکه مشکل آفرین نيز یافت.

گراینـد و نـه فقـط تفسـيرگرا.  9_ تعاليـم اصيـل دینـی و معـارف سـره قرآنـی و اوصيایـی تغيیـر 
البته تفسـير هم الزم اسـت زیرا تا از حقایق و تعاليم و پدیده ها تفسـيری درسـت در دسـت 
نباشد، تغيیری درست قابل تصور نيست و تغيیر بی مبنا مانند تفسير بی مبنا فاقد ارزش 
کریم« کسانی را »فرِد تراِز قرآن«  است و به نتایج مطلوب نمی رسد و از اینجاست که »قرآن 
کـه بـه جـز ایمان )باور تفسـيری و شـناختمند(، عمـل صالح )اقـدام تغيیری  دانسـته اسـت 
که همـواره، »اّلذیـن آَمنوا و َعِملـوا الّصاحات«  و شـناختمند( نيز داشـته باشـند. این اسـت 

گفته است.
کيد شده است. در حدیثی از امام صادق)ع(  10_ در احادیث معتبر نيز فراوان بر »عمل« تأ

رسيده است:
»االیمان ال یکون اال بعمل، والعمل منه. والیثبت االیمان اال بعمل.« ]11[:

_ ایمان )شناخت نهادینه و باور( جز به عمل تحقق نمی یابد و عمل )و اقدام( خود پاره ای 
از ایمان است و اصاًل ایمان کسی ثابت نمی شود مگر با داشتن عمل.

و در حدیثی دیگر می فرماید:
»االیمان عمل کله.« ]12[

_ ایمان، سراسر، عمل است.
کـه در این گونـه احادیـث آمـده اسـت، مقصـود از آن تنهـا نمـاز و روزه نيسـت. عمل،  و عمـل 
ع دربـاره آن حکمـی دارد و انسـان در زندگـی بـه آن دسـت می یـازد.  کـه شـر کاری اسـت  هـر 
بنابراین شـامل لعمال عبادی، معامالتی، سياسـی، قضایی، اقتصادی، تربیتی، دفاعی، 

گاه بود. از  دکتر شریعتی استعمار را می شناخت و از ِشِگردهای استعمار بخوبی آ
مبارزات سیاهان خبر داشت. از نحوه عمل استعمار فرانسوی در الجزایر مّطلع 

ت ها زمینه ها یافته بود و هم نفوذ استعمار را در 
ّ

بود. هم از روح مبارزه این مل
کشور ماـ  بویژه در پنجاه سال اخیرـ  با همه وجود حس میکرد. می دید که چگونه 

دشمنان دین و عدالت و مردم و حق، برای فریفتن عوام، به دینداری و عدالت 
گستری تظاهر می کنند و توده ها را فریب می دهند.
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کـردار و رفتـار و گفتار  هنـری، انقالبـی، فـردی و اجتماعـی نيـز می شـود و چيـزی از مجموعـه 
انسـانی خـارج نمی ماند.

که چون بنياد »مکتب تفکيک«، بر تحصيل شناخت خالص قرآنی  11_ و از همين جاست 
و نبوی و اوصيایی است، در علم )شناخت( و عمل )اقدام _ فعل و ترک( و عمل صالح هم 
تغيیردهنده فرد است و سازنده فرد و هم تغيیردهنده جامعه است و سازنده جامعه. این 
مکتب جّدی ترین مکتب تغيیری عالم است و کتاب »الحياه« سر ریز است از شواهد مهم 
و تعاليم دگرگون ساز قرآنی و حدیثی در این باره و در مجّلدات بعدی )جلد هفتم به بعد(، 

که مستقيم مربوط به موضوع دگرگون سازی و تغيیر است: چهار باب مفصل وجود دارد 
1_ خصائُص الفرِد الّصالح : ویژگی های انسان صالح.
2_ خصائُص الفرِد الفاسد : ویژگی های انسان فاسد.

3_ خصائُص المجتمعاِت الّصالحه : ویژگی های جامعه های صالح.
4_ خصائُص المجتمعاِت الفاسده : ویژگی های جامعه های فاسد.

پس مکتب تفکيک، مکتب تفسير است در جهت تغيیر و شدن و صيرورت متعالی.
12_ بدین گونـه دکتـر شـریعتی می توانسـت بـه جـز آمادگی هـای ذهنـی و علمـی خویـش، در 
نتيجه اشارات و تنبيهات بزرگان مکتب تفکيک )به خصوص حقایق قرآنی و نهج البالغه ای 
که از پدر بزرگوارش به او رسيده بود( یک انقالبی تمام عيار و یک عدالت طلب  در این باره 

مصمم و یک تغيیرگرای بزرگ باشد، مانند برخی دیگر از پیروان این مکتب.
13- چنان که متأّله بزرگ قرآنی، حضرت شيخ مجتبی قزوینی خراسانی با همه اشتغال به 
اوراد و اذکار و تأمالت و افکار و ریاضات و عبادات و خلوات و َخَلسات روحی، از درگيری های 
گاه جدی تـر از  غ نبـود بلکـه  سياسـی و اقدام هـای اجتماعـی _ در دوران مختلـف عمـر _ فـار
جوانـان انقالبـی در ایـن بـاره هـا پـا پیـش می گذاشـت و اقـدام می کـرد و زحمـات حـوادث را 

برمی تابید.
14_ و آیـا چـه مکتبـی از مکتـب اهـل بیـت)ع(، تغيیرگراتـر، اقـدام آموزتـر و حماسـه آفرین تـر؟ 
کـدام مکتـب اسـت؟ آیـا  آیـا نهضـت عاشـورا در راه اقامـه حـق و عـدل، سـتيغ افتخارآفریـن 
قيام گران سادات حسنی و حسينی _ که خواب از چشم جباران زمان خویش می ربودند _ 
کرد  که خاطرات »مرگ سقراط« را تجدید  کتابی  کدام مکتبند؟ آیا »شهداُء الفضيله« _  از 
کدام فکر و مکتب و اندیشه و  _ زندگی نامه خونين نگاره عالمان شهيد شيعه _ متعلق به 

شـناخت و تربیت است؟
کالبـد فرهنگ هـا جـان  کـه همـواره چونـان آتشفشـان های بـزرگ در  15_ و آیـا شـعر شـيعه 
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می دميده است و خون ها را به جوش می آورده و حماسه ها می آفریده است و قدرت های 
بزرگ را می لرزانده و در دفاع از ارزش های قرآنی و محمدی و علوی و حسينی و جعفری و 
رضوی و … هيا بانگ خویش را به گوش آسمان ها می رسانده است، دستاورد کدام مکتب 
که َفَرزَدق )شاعر بسيار با شخصيت در  تربیتی و انقالبی و دگرگون ساز است؟ مانند شعری 
قرن اول و دوم هجری _ قمری م: 110(، در ميان انبوه مردم، در کعبه معظمه در برابر مظهر 
قدرت غاصب اموی، ِهشام بن عبدالملک، با فریاد می خواند و هشام را به دليل تجاهلی 
کـه نسـبت بـه حضـرت سـجاد، امـام علـّی بـن الحسـين)ع( روا داشـت و گفـت مـن ایشـان را 
نمی شناسم، به سختی تحقير می کند و فرو می کوبد و ستيغ مقدس ارزش های ابدی را با 

شکوهمندی تمام می ستاید:
َتُه

َ
هَذا اّلذی َیعِرُف الَبطحاُء َو طأ
 و الَحَرُم

ُ
والبيُت َیعِرُفُه َو الِحّل

*********
و َليَس قولک »من هذا« بضاِئِرِه
الُعرُب َتعِرُف َمن أنَکرَت َوالَعَجُم

کـه از تـو می پرسـد: ایـن مـرد بـا  کسـی  _ ای هشـام! چـه خيـال می کنـی؟ اینکـه )در پاسـخ 
کمتریـن غبـاری بـر دامـن بزرگـواری  کيسـت؟( می گویـی »مـن او را نمی شناسـم«  عظمـت 
چونـان او نمی نشـاند. ای هشـام! عـرب و عجـم او را می شناسـند. زميـن بطحـا جـای پـای 
کعبـه او را می شناسـد، سـرزمين حـرم و غيـر حرم او را می شناسـد … او را می شناسـد. خانـه 

و شعری که ُکميت بن زید اسدی )م: 126ق(، دربار دمشق و قدرت مسلط جوانان الدین 
کانـه و سـرزنش آميـز _ مخاطـب قـرار می دهـد و 14 قـرن  و مغـرور بنی امّيـه را این گونـه _ بی با
کنـون انـدک مدتی اسـت روشـنفکری جهان بـدان توجه  پیـش مسـئله »گرسـنگی« را )کـه ا

یافتـه اسـت( مطـرح می کند و از انسـان محروم بـه دفاع برمی خيزد:
وا

ُ
َه جيُث َحّل مَيّ

ُ
و ُقل ِلَبنی أ

و إن ِخفَت الُمُهَند و الَقطيعا
شَبُعُتُموُه

َ
أجاَع اهلل َمن أ

جيعا
ُ
ُشَبَع َمن ِبَجوِرُکُم أ

َ
و أ

کاخ هـای سـر بـه فلک افراشـته و هـر چند با  _ هـر جـا بـه حـکام بنی امّيـه رسـيدی، حتـی در 
کـه شـما )از امـوال  کسـانی را  تـرس از برنده تریـن شمشـيرها، بـه آنـان بگـو … بگـو: خداونـد، 
کـرده ایـد، )و بـه آالف و ُالـوف رسـانده اید(  عمومـی و مایحتـاج فقـرا و ایتـام مسـلمين( سـير 
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کمبـوددار و تـورم زده( نـگاه  گرسـنه )و نيازمنـد و  کـه _ بـه سـتم _  و صدهـا انسـان لـه شـده را 
گردانـد … ]13[ داشـته اید، سـير 

کـه ِدعِبـل ُخزاعـی )م: 246ق( در برابـر قـدرت مأمـون عباسـی و تحقيـر پـدرش  و شـعری 
می غـرد: و  می خروشـد  این سـان  هـارون، 

ُکّلِهِم َقبراِن فی طوَس خيِر الناِس 
و قبُر شِرِهِم، هذا ِمَن اِلعَبِر

_ دو قبر است در طوس: قبر بهترین همه مردم و قبر بدترین همه. پس عبرت بگيرید!
کـه از حلـب بـه بغـداد می تـازد و آن  تـا قصيـده حماسـِی ابوَفـراس َحمدانـی )م: 357ق(، 

کوبنـده را در برابـر دربـار عباسـی می خوانـد … و … و … قصيـده بـس 
که قدرت مسلط زمان، هادی  16_ و آیا امام موسی بن جعفر)ع(، امام این مکتب نيست 
عباسـی )خالفـت از 158تـا 170ق( بـه ایشـان ملتمسـانه می گویـد: »أتجَعلنـی فـی أمـاٍن ِمـن 
خروِجک؟ : آیا اجازه می دهی من خالفت کنم و در برابر من دست به قيام نمی زنی؟«]14[

17_ آری. شـعر شـيعه در گذشـته بـه جـز ارزش هـای زبانـی بـاال و عناصر تعبيـری واال که قلٔه 
کـرده بـود )و ایـن واقعيت مـورد قبول مورخان و شعرشناسـان  افتخـار را در زبـان عـرب فتـح 
عـرب اسـت( از نظـر عناصـر محتوایـی و موضع گيری هـای سياسـی و اجتماعـی و تربیتـی و 
که درخشان ترین فروغ های  حماسی دارای قوی ترین محتواها بود و همواره مشعلی بود 
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حيات و حرکت و حماسه و زندگی و باور و سرشاری و جهت داری را پرتوافکن می ساخت.
کرد و جریانی پیش  این شـعر _ بعدها _ در زبان فارسـی، از لحاظ های یاد شـده، بسـی افت 
کـه جوانـان بایـد بداننـد  آمـد _ بـه خصـوص در چگونگـی اغلـب مداحـان و مداحـی امـروز _ 
کـه ایـن چگونگی هـا و اخـالق و تملق گویی هـای برخی از متصدیان ایـن امور هيچ ربطی به 
جوهر اصلی مذهب تشـيع و ماهيت منزه تربیت شـيعی و حسـينی و جعفری ندارد. حاال 
کشـی  گرایـش بـه جنجال طلبـی و هورا چـرا برخـی مقامـات از آن ترویـج می کننـد، آیـا نوعـی 

اسـت؟ نمی دانم.
کنـون قضـاوت مـا، اقتصـاد و فواصـل فـوق جهنمـی معيشـت مـردم مـا،  کـه ا همان گونـه 
هرگـز _ بـه صورتـی مطلـوب _ قرآنـی و علوی و جعفری نيسـت، پاره ای بسـيار از دیگر امور نيز 

همين گونـه اسـت یـا نزدیـک بـه این گونـه.
کوتاه )حدود 4 سـال …( و ی به قصد روشـن  18_ باری. دکتر علی شـریعتی در مّدت زمانی 
کاری  گرفتـاری و فشـار و سـختی و تحـت نظـر بـودن،  سـازی ایـن موضـوِع چهـل سـاله پـر از 
کنـون حـدود 40 جلـد کتاب پرصفحـه از آن زماِن  کـه ا پرحجـم و سـنگين را بـه سـامان آورد 
گاه اشـتباهاتی دربرداشـت یا عرضه  اندک برجای مانده اسـت و طبيعی اسـت که در آن ها 
کاغذ  که از نوار به روی  که بیشتر این آثار سخنرانی هایی بوده  رخ داده باشد. به خصوص 
آورده می شـده و بـدون بازخوانـی بـه چـاپ می رسـيده اسـت، نـه تأليفاتی که مّدتـی در آنها 

تأّمل و بازنگری شـده باشـد.
گون دوران  گونا که دکتر علی شـریعتی به اقتضای مسـائل  از سـوی دیگر می دانيم الزم بود 
تحصيـل و رشـتٔه خـاص خـود و زمـان عرضـٔه افـکار و یافته هـای خویـش )یعنـی در آسـتانٔه 
گسترده و معتقدانه در آن  که ضرورت داشت نسل جوان دانشگاهی نيز حضوری  انقالبی 
داشته باشد( به نوآوری هایی دست زند و با حفظ همٔه پذیرفته های اصلی دین و سّنت 
گران برخيزد. و فرهنگ، پوسته های جمود را بشکند و با اندیشه های ارتجاعی به نبردی 

ک شـاهی بر  19_ ایـن واقعّيـات و امـوری دیگـر )از جمله محدودّیت های سـنگينی که سـاوا
کنون حال و مجال شـرح آنها نيسـت،  که ا کرده بود(  شـریعتی و نشـر آثار و افکار او تحميل 
گردد. چارٔه  گزیر _ به اشتباهاتی یا سهوهایی یا ترک اوالهایی دچار  گشت تا او _ نا موجب 
کسی صاحب صالحيت  که  کافی و یک ویراستاری عميق بود  این چگونگی، تنها فرصت 

در همـٔه جوانـب امـر بـه آن بپـردازد و این اقـدام در آن برهٔه زمانی مقدور نبود.
گاه شفاهی نيز به اینجانب گفته بود که دوست دارم نوشته ها  20_ من به یاد دارم که دکتر 
و سـخنرانی هایم را پیش از چاپ، شـما بخوانيد. چنان که اسـتاد شـریعتی نيز این موضوع 
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را بـا مـن در ميـان می گذاشـتند و حتـی در ایـن بـاره _ پـس از درگذشـت )یـا شـهادت( دکتـر _ 
کجاست تا برای  کنون _ پس از سال ها _ نمی دانم  که ا مطلبی مختصر برای بنده نوشتند 
کار و نبـودن فرصـت بازنگـری و  کنـم. دکتـر بـا توجـه بـه هميـن شـتاب در  خواننـدگان نقـل 
که در این باره وصّيتی بکند. او در این وصّيت نامه می گوید: گون، الزم دید  گونا فشارهای 

کارهـای اصلـی ام _ بـه همـان عّلـت هميشـه _  کـه بسـياری از  »… امـا رنـج دیگـرم ایـن اسـت 
زندانی زمانه شده و به نابودی تهدید می شود. آنچه هم از من نشر یافته، به دليل نبودن 
کم بودن فرصت، خام و عجوالنه و پرغلط و بد، چاپ شـده اسـت؛ و تمام آنها  امکانات، و 
که فریادهایی از سـِر درد، نشـانه هایی از یک راه،  کارهای علمی _ تحقيقی،  را نه به عنوان 
کّلی از یک مکتب، یک دعوت،  تک تنهایی برای بیداری، ارائٔه طریق ]برای مبارزه[، طرح 
کرد. آن هم در  جهات و ایده ها و باالخره نوعی بسـيج فکری و روحی در جامعه باید تلّقی 
که هر لحظه اش انتظار فاجعه ای  گذرا، و حالتی  شرایطی تبعيدی، فشار، توطئه، فرصت 

می رفت.
آنها »همه«، »باید« تجدیدنظر شود، از نظر علمی غنی شود … غلط گيری معنوی و لفظی و 
که ثمرٔه عمر من و عشق من است و تمام هستی ام  چاپی شود. اینک، من، همٔه اینها را _ 
و همٔه اندوخته ام و ميراثم را_ با این وصّيت شـرعی،یک  جا به دسـت شـما می سـپارم و با 
که در پیش دارم، بتوانم  کاری می خواهی بکن! فقط بپذیر تا سرنوشت سختی را  آنها هر 
با فراغت دل بپذیرم و مطمئن باشم که خصومت هاو خباثت ها در محو یا مسخ »ایمان« 
کاری از پیش نخواهند برد … لطف خدا و سوز علی، تو را در این سکوت سياه  و »آثار« من 
کـه دارد همـه چيـز از دسـت مـی رود. مّلـت مـا مسـخ می شـودو »غدیـر« مـا  بـه سـخن آورد 

می خشـکد و برج های بلند افتخار از هجوم این غوغا و غارت، بی دفاع مانده اسـت ….«
21_ ایـن تعبيـرات از صاحـب فکـری و صاحـب قلمی چونان شـریعتی، بـرای هر خردمندی 
کـه ایـن سـخنان، از ایمـان قلبـی و وجـدان علمـی و  منصـف جـای تردیـد باقـی نمی گـذارد 
حرّیـت انقالبـی و صداقـت اجتماعـی و آزادی روحـی و اعتقـادات دینـی او سرچشـمه گرفته 
کار مجبور نکرده بود و به نوشتن این وصّيت نامه _ با انتخاب  است وگرنه کسی او را به این 

ایـن واژه هـای خـاص و پربار _ وانداشـته بود.
دکتـر شـریعتی، یـک متفکـر انقالبـی و یک جامعه شـناس مذهبی بـود و در ُبرهـه ای از زمان 
کـه مذهـب دسـت بـه یـک انقـالب زده بود.هيـچ انقالبـی بی حضـور نسـل  گرفتـه بـود  قـرار 
کميـت  کميتـی بـدون داشـتن نسـل جـوان، حا جـوان انقـالب نيسـت. چنانکـه هيـچ حا
که یک  نيسـت؛ اعمال قدرت اسـت. باری دکتر شـریعتی در شـرایطی خاص، ضروری دید 
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گون ایسم ها  گونا کند و نسل جوان را از سرگردانی های  کاماًل انقالبی از مذهب ارائه  تفسير 
که روحانيت به این جنبه توجه نداشت _ نجات دهد و به یک نقطٔه مثبت  و مکتب ها _ 
و فّعـال متوجـه سـازد و خوشـبختانه در مذهـب تشـّيع، همـٔه ایـن امکانـات و اسـتعدادها 

گـر درسـت فهـم و کشـف شـود و زبانـی مناسـب و توانا بـرای عرضه پیـدا کند. هسـت. ا
22_ دکتر شـریعتی را باید در شـرایط خاّص زمانی خود، مورد ارزیابی قرار داد و در نقطه ای 
که باید ایسـتاد و زمان و نسـل و لحظه هایی را باید در  کارهایش را دید  باید ایسـتاد و او را و 
کـه یـک »فقيـه«  کـه زمـان و نسـل و لحظه هـای او بـود. او مّدعـی نبـود  کـرد  ذهـن بازسـازی 
یـا »مفّسـر« یـا »محـّدث« یـا »متکّلـم دینـی« اسـت، حتـی خـود را یـک »مـورخ دینـی« نيـز 
نمی شـمرد. او یـک جامعه شـناس، یـک مذهبـی انقالبـی و یک انقالبی مذهبی بـود و یک 
»رسـالت شـناس«ِ عصـری و نسـلی و از ایـن جهـت خـود را »مکّلـف« می دیـد و صاحب یک 
»رسـالت« می شـناخت و بود )و اسـتعداد خداداد، این امر را بر او ارزانی داشـته بود(. و او در 
حـّد تـوان بـه ادای ایـن رسـالت پرداخـت و بـرای جبـران هرگونه ضعف و نقصـی در آثار خود 
که بایـد دربـارٔه آثارش  کارهایی  کـرد و در وصّيـت بـه همـٔه ابعـاد  کنـد و  کـه وصيـت  الزم دیـد 

انجـام پذیرد اشـاره نمود.
23_ دربارٔه تصحيح و تنقيح آثار دکتر باید به این موضوع اشاره کنم که در آن تاریخ زمانی، 
کـه جوانـان بـرای خریدن  کتاب هـای دکتـر شـریعتی بـود  کتاب هـای مذهبـی تنهـا  از ميـان 
کتابفروشـی آذر )به مدیریت آقای جواد آذر  که  آنها صف می کشـيدند و درسـت به یاد دارم 
اصفهانـی _ رحمـه اهلل عليـه _ (، روبـروی دانشـگاه تهـران از جملـه محل هایـی بـود که صف 

کتاب هـای دکتر به چشـم می خورد. خریـداران 
کار چـاپ و نشـر آثـار دکتـر شـریعتی بودنـد. از جملـه برخـی از ناشـران  کسـان دیگـری نيـز در 
کتـاب »فاطمـه فاطمـه اسـت« را مرتـب چـاپ  کـه _ بعنـوان مثـال _  خيابـان ناصرخسـرو، 
کنار  گذارده می آوردند روبروی دانشگاه و در  می کردند و در صندوق عقب اتومبيل پیکان 

خيابـان ایسـتاده بـه قيمتـی ارزان )4تومـان( بـه خریـداران می فروختنـد.
که بتـوان آن را نادیـده گرفت و تأثيـر آن را در تأخير  کـردم چيـزی نبـود  کـه یـاد  24_ واقعيتـی 
کـه بر فـرض بتوانم  کـه اینجانـب فکـر می کـردم  کار تصحيـح بـه شـمار نيـاورد. بـه ایـن معنـی 
کنـاری بنشـينم و  کتاب هـای او را بگيـرم و  کمـک خانـوادٔه محتـرم دکتـر _ جلـو انتشـار  _ بـا 
مّدتی صرف کار رسيدگی به کتاب ها _ به وجهی که دکتر خواسته و در وصّيت نامه سفارش 
کتاب هـای او از جریـان نشـر خـارج می شـود و پـس  کار می گـذرد و  کار از  کـرده بـود _ بکنـم؛ 
کـه بـا حروف چينـی و چـاپ و صّحافـی خـوب بـا )و البته با قيمتی  کوتـاه  از مدتـی نـه چنـان 
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چنـد برابـر قيمتـی که ناشـران عرضـه می کردند( به بـازار می آید. دیگـر آن صف های طوالنی 
برای خریدن آنها و آن شور انقالبی برای خواندن آنها وجود نخواهد داشت و در این مدت 
کتاب هایی دیگر _ و چه بسا غيرمذهبی و ضدمذهبی _ خأل ذهنی جوانان را پر خواهد کرد 

و حضـور پویندگـی و شـور جویندگـی آنان را منحرف خواهد سـاخت.
کار وجـود  گـر درسـت تشـخيص دادیـم یـا نـه این گونـه مالحظـات مهـم نيـز در تأخيـر  باری؛ا
داشت و درست در همان روز و روزگار کار پردامنٔه تدوین نهایی تأليف مشترک یعنی کتاب 

کارهای دیگر خود بازداشـت. »الحيـاه« نيـز پیـش آمد و مرا حتـی از 
25_ با وجود دوسـتی دیرین اینجانب با دکتر شـریعتی و توجه به اینکه، او با روحيات من 
آشـنا بـود و سـوابق و محيـط تحصيالتـی اینجانب و اسـتادان مـرا می شـناخت و از تعهدات 
گاه بود. خود همين وصّيت آن مرحوم به این ناتوان،  شيعی و ذهنيت های انقالبی من آ
کـه از صميـم دل می خواسـت آثـارش بـا تعاليـم خالص دینـی و موازین  کـی از ایـن اسـت  حا

مبين شـيعی و »محکمات اسـالمی« انطباق بیابد.
دکتـر بـا اخـوان محتـرم نيـز دوسـت بـود و نشسـت و برخاسـت داشـت و در اواخـر اقامـت در 
گفتگـو می نشسـتند. برخـی  مشـهد بـه منـزل اخـوی _ محمـد _ زیـاد می رفـت و بـا هـم بـه 
کتـاب »در فجـر  گاه از آثـار و افـکار ایشـان نيـز اثـر پذیرفتـه باشـد.  کـه شـاید  احتمـال داده انـد 
کتاب »سرود جهش ها« نيز نکته ای به عرض  ساحِل« اخوی محمد را می خواند. در مورد 

می رسـانم.
که نویسـنده فاضل، آقای محمد اسـفندیاری  کردم، مطلبی  26_ بنا بر آنچه در پیش یاد 

نوشـته اند، در خور تأمل و توجه اسـت:
»این وصيت نامه مهم ترین انتخاب شریعتی در سراسر عمرش بود. زیرا او ثمره همه عمر و 
تالشش را که بیش از پانزده هزار صفحه مطلب بود و در ميليون ها نسخه منتشر شده بود 
یکجا به دسـت یک نفر سـپرد و او را فعال ما یشـاء کرد. شـریعتی در این وصيت نامه دسـت 
وصـی خـود را در اصـالح آثارش بازگذاسـت و هرگونه اختيـاری را بدو داد تا هرچه می خواهد 
بکنـد. بنابرایـن، وصـی او بـه اسـتناد ایـن وصيت نامـه می توانسـت تصرفـات بسـياری در 
آثـارش بکنـد و آنهـا را بکلـی دگرگـون سـازد و…از اینجـا می تـوان دریافت که دکتر شـریعتی به 
رأی و نظـر اسـتاد حکيمـی بسـيار اهّمّيـت مـی داد و آن را صائـب و منصفانـه می دانسـت. با 
اینکـه می دانسـت ممکـن اسـت حکيمی پـاره ای از افکارش را نادرسـت بدانداما نظـر او را بر 
که اسـتاد حکيمی  کتمان نمی کنم  گشـود.  نظر خود مقدم داشـت و راه را بر انتقادهای او 
کتاب های شریعتی هيچ  که  کتاب می فرمود: چنين نيست  گفتگویی با نویسنده این  در 
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کـی از این نياز اسـت. امـا دریغا که  نيـازی بـه تصحيـح نداشـته باشـد. خـود وصيت نامـه حا
من به عمل کردن به وصيت نامه موفق نشدم، از جمله به دليل همکاری در تأليف کتاب 
که از همان سال ها شروع شد و هنوز هم تمام نشده است. از طرفی در آن سال ها  الحياه 
کتاب هـای دکتـر شـریعتی هرچـه سـریع تر و وسـيع تر در دسـترس نسـل جـوان و  الزم بـود 
دانشگاهی قرار گيرد و این کار با دقتی و طول زمانی که برای بازنگری و باز تصحيح الزم بود 
سازگار نبود و چه بسا خالف تکليف بود.البته چون از استاد حکيمی کتاب های متعددی 
کرد  منتشر شده است می توان از البالی آنها نظریات او را با نظریات دکتر شریعتی مقایسه 

که او درباره افکار شـریعتی چسـان قضاوت می کند.« و دانسـت 
27_ درباره اوضاع آن زمان و پیشامد انقالب و جهت گيری انقالبیون برای سقوط سلطنت 
وابسـته، به منظور رسـيدن به اهداف ارزشـی و آرمان های اسـالمی باید به تفصيل سـخن 
کـم _  کـه انقـالب _ دسـت  گـردد  کنـون آن مجـال نيسـت. امـا الزم اسـت روشـن  کـه ا گفـت 
بسـتری 150 سـاله داشـت و مردم ایران بر پایه آنچه از اسـالم می دانستند، دست به چنين 
انقالبـی _ بـا آن همـه ایثـار و شـهادت _ زدنـد تـا  بـه یـک حکومـت اسـالمی برسـند )حکومت 
عامل بالعدل(و به نص »قرآن کریم« در بستر قسط و عدل زندگی کنند و صاحب جامعه ای 

قرآنی شوند)جامعه قائم بالقسط(.
کـه عرصـه مذهـب نيـز نو  28_ آن روز همـه چيـز در زندگـی و اندیشـه نـو شـده بـود و الزم بـود 
گردد  بشود و به خصوص ابعاد انقالبی و دگرگون ساز مذهب خوب به نسل ها  شناسانده 

کوشـيد و خروشـيد. و دکتر شـریعتی در این صدد بود و برای این امر مهم 
انسـان  )و  گشـت  دچـار  اشـتباهاتی  بـه  مطالبـی  و  مـواردی  در  شـریعتی  دکتـر  اینکـه 
گونه ای برون از  جایزالخطاسـت( و اینکه درباره برخی از بزرگان دین و اندیشـه و تاریخ _ به 
کار  که ما ضرورت  گفت )و نمی بایست می گفت( دليل بر آن نمی شود  حد تناسب _ سخن 
کنيم یا حق نوآوران راستين این عرصه _ و بیش از  کردن عرضه مذهبی فراموش  او را در نو 

همـه دکتـر شـریعتی _ را نادیـده بگيریم.
در ایـن انقـالب، 2500سـال شاهنشـاهی محکـوم گشـت، بـا اینکـه در ایـن ميـان _ از جملـه 
کردنـد و از علمایـی بـزرگ  _ »آل بویـه« )دیلميـان( بودنـد )کـه بـه مذهـب تشـيع خدمت هـا 
حمایـت نمودنـد و بیشـتر از 1000 سـال پیـش، »مراسـم جشـن عيد غدیر به وسـيله آنـان در 
که تاریخ شـان معلوم اسـت؛ با این  بغـداد بـا تشـریفات خـاص اجرا گشـت«(، نيـز »صفویه« 
کـه بـه برخـی از آنـان نزدیـک شـدند توجيهـی داشـته  چگونگـی بایـد بـرای بزرگانـی از علمـا 
باشيم، توجيهی که بتواند نسل جوان انقالبی را که بر ضد اصل سلطنت شوریده است در 
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شوراشور انقالب قانع سازد و این شبهه را نيز که برخی مسلک های باطل دراذهان بعضی 
کـه علمـای دینی بـرای منافع دنيوی خـود دم از دیـن می زنند و به  جوانـان افکنـده بودنـد 
سالطين نزدیک می شوند، بزداید … و چه بسا در آن هنگامه های پرالتهاب و سراسر آتش 
کز قدرت نزدیک شدند باز برای  گر به مرا و خون، فرصت این توجيه نبود که عالمان رّبانی ا
مصالح دین و جامعه است نه برای رسيدن به دنيا که شأن آن گونه عالمان رّبانی نيست.

کـه برخـی از علمـای شـيعه در نجـف اشـرف )یا جبل  29_ مـا در تواریـخ عالمـان می خوانيـم 
عامـل(، در طـول عمـر خویـش حتـی بـه زیـارت مرقـد مطهـر حضـرت امـام ابوالحسـن علـی 
بـن موسـی الرضا _ عليه السـالم _ نيامدنـد و چـون از آنـان سـبب را می پرسـيدند می گفتنـد: 

کنيم«. »می ترسـيم بـه ایـران بیاییـم و مجبـور شـویم بـا صفویـه مالقـات 
اشاره است به عالم رّبانی و مرزبان شيعی، جناب سيد شمُس الّدین محمد جبل عاملی 
)م: 1009ق(، صاحب کتاب »مدارک ااَلحکام« در شرح کتاب فقهی عظيم »شرائع االسالم« 
و دختـرزاده فقيـه و عالـم جامـع و بزرگ شـيعه، شـيخ زین الّدین شـهيد ثانـی )ش: 966ق( 
و عالـم رّبانـی و مرزبـان شـيعی دیگـر، شـيخ جماُل الّدین حسـن جبل عاملی، فرزند شـهيد 
ثانی و صاحب کتاب »معالم االصول« درسی معروف )م: 1011ق( : »الُکنی و األلقاب«، ج2، 

ص388_ 38
و درهمين مدرک و همين صفحه )388(، مطلبی آمده است که برای نشان دادن روحيه 
انسـانی و الهـی بـزرگان تشـيع و تربیـت روحانيـان و طـالب ایـن روزگار بسـيار مفيـد اسـت. از 
که می گفته اسـت: »بیش از قوت یک  کرده اند از صاحب معالم  نوه صاحب »معالم« نقل 
هفته _ یا یک ماه _ نباید داشته باشيم. برای نزدیک شدن به زندگی فقرا و مساوات با آنان 

و دوری جستن از شباهت رساندن به اغنيا و توانگران«!
گـر روحانـی شـيعه  کـه ا در زندگـی و تعلميـات ائمـه معصوميـن )ع( موضوعاتـی آمـده اسـت 
کامـل زندگی و  بـه واقـع روحانـی اسـت و بـه واقع شـيعه اسـت باید آن تعليمات را سرمشـق 
کامل، نداشتن تعّلقات و تجمالت و زندگی های  افکار خود قرار دهد؛ یعنی: ساده زیستن 
خوب، مبارزٔه تند و قاطع با اغنيا و طرفداران فاصله های معيشتی و غيرانسانی و رسيدگی 
که به  مسـئوالنه به زندگی و حال و روزگار انسـان محروم و طبقات فراموش شـده و مظلوم 
تعبيـر علـی)ع( در »عهدنامـه«، نـه چشـم ها آنـان را می بینند و نـه مردم برای آنـان حرمت و 

کرامتی قائلند.
باری! از آن نمونه تعليمات بسيار مهم که اشاره شد یکی موضوع نامه حضرت صادق)ع( 
اسـت بـه بـرادر خـود امـام زاده جليل القـدر، جناب علی بـن محمدالباقـر)ع(. منابع حدیثی 



35 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

کاشـان( بـه خدمـت  کـه شـيعيان فيـن و چهـل حصـاران )نزدیـک  کرده انـد  و تاریخـی نقـل 
حضرت امام محمدباقر»ع« )شـهادت 114ق(، نامه ای نوشـتند و درخواسـت کردند که آن 
حضـرت بـرای آنـان کسـی را بفرسـتند تـا عالـم و راهنمای دینـی و مربی اخالقی آنان باشـد. 
که درعلم و عمل و اخالق و فضيلت همه گونه  حضرت امام باقر»ع« یکی از فرزندان خود را 

برازنـده بـود بـه نام »علی بن محمدباقر« به سـوی آنان فرسـتادند.
که با دشمنان اهل بیت  کرامات، سرانجام در جنگی  این امامزاده بسيار بزرگوار و صاحب 
»ع« پیش می آید به شهادت می رسد. او به »سلطان علی« مشهور است و قبر او در مشهد 

کاشان( واقع شده است. اردهال، )در 35کيلومتری غرب 
کـه شـيعيان در شـمار امامـزادگان، پـس از حـرم حضـرت معصومـه »ع« در قـم و  گفته انـد 
حضرت عبدالعظيم »ع« در ری و شاهچراق »ع« در شيراز، مشهد اردهال را از زیارتگاه های 
واجب التعظيـم می داننـد. پـس از ایـن مقدمـه، ایـن مطلـب را یـاد می کنيـم، یعنـی نامـه و 
دسـتورالعمل حضـرت امـام صـادق »ع« بـه بـرادر بزرگـوار خـود، علـی  بـن محمدالباقـر »ع«. 
کـه مردمـان نواحـی یـاد شـده )از جملـه اهالـی خـاوه( از سـر شـوق و  در تواریـخ آمـده اسـت 
که به سـلطان علی و خاندان او )خاندان امامت( داشـتند، برخی از روی رغبت و  محبتی 
ک و باغ و بوستان های خود را به ایشان بخشيدند و برخی دیگر عواید  ميل مقداری از امال

ع خـود را در اختيـار او نهادنـد تـا در مـوارد نيـاز مصـرف نماید. ک و مـزار زیـادی از امـال
حضرت سـلطان علی بعد از مدتی اقامت در چهل حصاران و نواحی آن، نامه ای به پدر و 
برادر )حضرت باقر »ع« و حضرت صادق »ع«، دربارٔه احوال خود و اوضاع منطقه نوشـت. 
حضرت صادق »ع« در جواب او نوشـتند: »پدرم توسـط هشـام بن عبدالملک شـهيد شد. 
کار  ک و باغ ها را صرف نيازمندان، از  بخشش ها و تمليک ها و تمام عواید حاصله ا ز آن امال
افتادگان و درماندگان نمایید و خود در آن مداخله ]و از آن اسـتفاده[ نکنيد. رفتار شـما با 

مردم به نيکویی و مهربانی باشد، امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنيد …«.
که تشيع  ک تشيع و زندگی روحانی شيعه است. در ضمن معلوم می شود  ک، مال این مال

در ایران از همان اوایل اسالم بوده و حضور داشته است.
کامرانـی برخـی از معّمميـن و … را بنگریـد  ک برداریـد و روزگار و  ای عالمـان ربانـی؛ سـر از خـا
و ای جوانـان! این گونـه کسـان را اهـل دیـن و مظهـر دیـن ندانيد و گول تبليغات دشـمنان 
کـه تنها زاد و توشـه  گـون و سـایت ها را نخوریـد و سـرمایٔه ایمـان و عمـل بـه دیـن خـدا را  گونا
کـه نيازمنـدی آنجـا را هيـچ چيـز جز »ایمـان اسـتوار« و »عمل  ابـدی اسـت از دسـت ندهيـد 

صالـح« برطـرف نمی کند.
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بـاری، از این گونـه موضع گيری هـا در تاریـخ عالمـان ربانـی مـا )نه عالم نمایـان و دنيـاداران(، 
فراوان اسـت مانند بی اعتنایی های ميرزای قمی )م:1231ق( به فتحعليشـاه قاجار و خرد 
شـدن ناصرالدیـن شـاه بـه دسـت ميـرزای شـيرازی )م: 1212ق( در رّد قـرارداد اسـتعماری 
کـو و اقـدام علمـای نجـف و تهـران و دیگـر شـهرها در برابـر اسـتبداد قاجاریـه در قضایای  تنبا

مشـروطيت و …
30_ سـخن بگسـترد، دامنـه آن را فـرا چينـم. 5 مـاه بـه درگذشـت دکتـر شـریعتی، یکـی از 
کـه دکتـر شـریعتی و دو سـه تـن از دوسـتان و  کوتـاه ترتيـب داد  دوسـتان مشـترک، سـفری 
که داشتم _ یک جلد  اینجانب در آن سفر باهم بودیم. من با خود _ ضمن وسایل اندکی 
گران قـدر »مـرآه العقول« را نيز برداشـتم. کتاب مرآه العقول- تأليف عالمه  کتـاب علمـی و  از 

کتـاب »اصـول کافی«. مجلسـی- شـرحی اسـت تحقيقـی و مفصـل بـر 
مؤلـف بزرگـوار در ایـن شـرح بـه صورتـی اجتهـادی و تحقيقـی، وارد مباحـث »رجالـی« و 
»سندشناسی« می شود و بنابر مبانی علمی و نقد سندی، درباره اسناد شيخ کلينی سخن 
کلينـی،  گاه بـا جمهـور محدثيـن یـا شـخص ثقـه االسـالم  کـه  می گویـد. جالـب توجـه اسـت 
کتاب، تبحر بسيار باالی  درباره صحت سندی یا ضعف آن به مخالفت می پردازد. در این 
عالمه مجلسـی و مبانی اجتهادی جناب ایشـان در نقد سـندی به خوبی آشـکار می گردد.

کتـاب را به دکتر  کـه در ایـن سـفر بـه صورتـی مناسـب و ظریـف این  اینجانـب در صـدد بـودم 
شـریعتی نشـان دهم و بشناسـانم تا به پایه علمی و مایه اجتهادی عالمه مجلسـی در امر 
مربوط به اسناد حدیثی و نقل روایی پی ببرد. خوشبختانه چنين فرصتی پیش آمد و من 
کـردم و برخـی از جاهای آن را _ در بحث های سـندی  کتـاب را بـه وی معرفـی  در آن فرصـت 
گرفت و به نظرش بسـيار مهم و جالب آمد و در  کتاب قرار  _ خواندم. به شـدت تحت تأثير 
که مردی با این مقام اجتهاد در»سندشناسی«چرا باید فالن مطلب  کرد  گله  همان حال 
کنـد؟ آیا نبودن چنين مطلبـی _ که از  )در مـورد آمـدن یزیـد بـه مدینـه…( را در »بحـار« نقـل 
گرفته است _ چه زیانی به فرهنگ تشيع می داشت؟و من  نظر تاریخی نيز مورد شک قرار 
گر پس از آن روز شرایطی برای او پیش می آمد تا یک سخنرانی عمومی بکند  فکر می کنم ا
و مناسـبتی فراهـم می گشـت، از مقـام علمـی و آزادگـی نظری عالمه مجلسـی با عظمت یاد 

می کرد.
بـرای مدتـی  گذشـت  فرانسـه  در  و تحصيلـش  اقامـت  از دوران  کـه  از 3 سـال  پـس   _31
کتـاب »سـرود جهش هـا« در چاپخانـه دانشـگاه مشـهد  کوتـاه بـه مشـهد آمـد. در آن ایـام 
کـرده بودم. دوسـتی  کتـاب را خـودم بـه زبـان عربـی ترجمه  حروف چينـی می شـد. خالصـه 
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کرده بود. هنگامی  فاضل همان خالصه را به _ خواهش من _ به زبان انگليسی نيز ترجمه 
کتـاب تمـام شـد مـن همـه فرم هـا را گرفته بـرای دکتر شـریعتی بـردم و از او  کـه حروف چينـی 
گفت  که رفتم فرم ها را بگيرم  کند. روزی  که آن خالصه را به زبان فرانسه ترجمه  خواستم 
مـن بـه جـای ترجمـٔه خالصٔه کتاب، مقدمه ای به زبان فرانسـه بر آن نوشـته ام. بدین گونه 
 این مقدمه را برخی 

ً
دکتر شریعتی نخستين کسی بود که »سرود جهش ها« را خواند. اخيرا

از آشـنایان لطـف نمـوده ترجمـه کردنـد و منتشـر سـاختند. در ان مقدمـه )بیش از 40سـال 
پیـش( از جملـه می گوید:

که در تمام مقاالت این مجموعه تعقيب می شـود، ُرِنسـانس تشـيع در جامعه ای  »هدفی 
کـه بـا افسـون  کتـاب بیـداری جان هایـی اسـت  کـه خـود را شـيعه می دانـد. مقصـود  اسـت 
گرفتـن نبـرد ميـان عدالـت و بی عدالتـی، نبـرد  اسـتعمار در خـواب فـرو رفته انـد، نيـز پـی 
ميـان هواخواهـان نظامـی انسان دوسـت و مسـاوات خواه و پیـروان حکومتـی خودکامـه و 
کـه بـا گذشـته خویـش بیگانـه  کتـاب می خواهـد بـه نسـل جدیـد _  نژادپرسـت … و باالخـره 
کـه بـا خـون خـود  اسـت _ اندیشـمندان، شـاعران، قهرمانـان آزاده و مبارزانـی را بشناسـاند 
تاریخـی پرشـور و هيجان بـار و دردآلـود را، تاریـخ تشـيع را بـرای ما نگاشـته اند. اما این تاریخ 
هنوز ناتمام است. این تاریخ با علی _ این ثمرٔه غریب و استثنایی انسانيت _ آغاز شده و با 
پیروزی نهایی انسان بر استبداد، خودکامگی و تبعيض  نژادی و نابرابری ملت ها و طبقات 
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ک تر  اجتماعی و از ميان بردن استثمار انسان توسط انسان به پایان خواهد رسيد.خطرنا
از همه چيز غفلتی است که نه فقط در غربزدگان بلکه در خود ما شيعيان همچنان نسبت 
به آنچه مختص اندیشـٔه شـيعی اسـت وجود دارد. چگونه باید از دام این غفلت رها شـد؟ 
اینجاست که فالسفه،  اندیشمندان و بخصوص مبارزان و شهيدان، بهترین شاهدانی اند 
کـه از فراسـوی نسـل ها مـا را فـرا می خواننـد؛ وجـدان بشـریت را برایمـان مجسـم می کننـد و 
اخالق و سياست را، آن گونه که بر خود آنها و در قالب شيعی مجسم گشته بود بر ما پدیدار 
کتـاب، تجربـه ای در خـور توجه و عميق از تشـيع دارد … آیا او می خواهد  می سـازند. مؤلـف 
تفسـيری الئيک )عرفی( از آموزٔه تشـيع بدسـت دهد؟ نه، هرگز! اسـالم در اندیشـٔه ما تضاد 
دروغين ميان مادی و معنوی و ميان »عرفی« و »دینی« را پشت سر نهاده است … تشيع 
که خود  چيست؟ در اندیشه نویسنده ما، شيعه نه یک فرقه مذهبی و شعبه ای از اسالم 
اسـالم اسـت. اسـالمی انقالبـی اسـت. انقالبـی پیگيـر اسـت … عدالـت و آزادی بشـر درود 
که قرن ها وحشت را تحت سلطه ها … پشت سر نهاده اند  می فرستد بر هزاران زن و مردی 
و مشعلی مقدس، مشعل تشيع را به دست ما سپرده اند؛ مشعِل »نه« به »نژادپرستی«، 
»نـه« بـه »تزویـر سياسـی«، »نـه« بـه »تبعيض ناحق در جامعـه« و »نه« به »حکومـت قداره 

و زنـدان …«
کـه دکتـر شـریعتی بـه مشـهد آمـده بـود، شـهيد بزرگـوار مطهـری نيـز بـه  32_ در همـان ایـام 
مشهد آمدند و برای برگزاری مراسمی به »فریمان« رفتند و اینجانب و دکتر شریعتی و چند 
تـن دیگـر از دوسـتان _ بـه احتـرام شـهيد مطهـری _ به فریمان رفتيـم. ماجرای این سـفر در 

صفحـات 28تـا 31 امده اسـت، مالحظه شـود.
33_ در همان سفر بود که این سخن مهم و تاریخی و تشيع شناسانه را از او شنيدم:

»ما تا علی و فاطمه را داریم به هيچ مکتبی و ایسمی نياز نداریم، منتهی باید علی و فاطمه 
را به مردم بشناسانيم.«

آری، مـردم مـا، علـی »ع« و فاطمـه »س« را دارنـد، ليکـن درسـت نمی شناسـند. مـن بارهـا 
گفتـه ام: »مـا سـالی سـه فاطمّيه داریـم، امـا فاطمـه را نداریم«.

34_ با صرف نظر کردن از مسائل »خالفت« و »سقيفه« و »فدک« و بدون ذره ای تمایل به 
که »خطبٔه فاطمّيه«  کردن بزرگوار اهل سـنت _ از هر مذهب _ عرض می کنم  خدشـه وارد 
در معيار ارزش های انسـانی و اسـالمی و قرآنی، یک »منشـور ابدی« اسـت و یک »بازخوان 
کـه دارد _ همـٔه ابعـاد آن شـناخته نشـده اسـت  کـه _ بـا همـٔه اختصـاری  کریـم« اسـت  قـرآن 
و فضاسـازی ایـن سـخنان آتشـگون در ميـزان اندیشـه، بـاور، زندگـی و حماسـه، حکومت و 
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عدالت … حتی برای عالمان و فاضالن شـيعه _ چه بسـا _ روشـن نگشـته اسـت.
حکمت الهی قرآنی و ابعاد عظيم وحی آسـمانی و معالم هدایت محمدی و سـّر پیشـرفت 
جوامـع انسـانی و راز موفقيـت تربیـت اخالقـی و زیان هـای اسـتثمار بـرای جوانـع بشـری و 
نقش عدالت سياسی در حيات ارزش گرای اجتماعی و تأثير قسط معيشتی در رشد روحی 
گرفته و آن را به  و تعالی فرهنگی و بسياری نکات مهم دیگر در این خطبه مورد اشاره قرار 
صورت منشوری اصالحی و انقالبی برای همٔه قرون و اعصار تاریخ درآورده است. حماسه 
نيز در این خطبه چنان اوج یافته که آن را در شمار شورانگيزترین منظومه های حماسی _ 

حماسـه های مقدس _ قرار داده اسـت.
کننـد …« پـا بـه رواق بلنـد تاریـخ حماسـه و اقـدام می گـذارد و  کاری زینبـی  کـه ماندنـد بایـد 
کاروان، با پیمودن هامون ها و هامون ها و آبادی ها و خرابه ها و معبرها و ميدان ها، از دربار 
حکومت جاهليت و سياه دمشق سر در می آورد، در برابر فاتحی جوان و مغرور، و شماری 
مسـيحی، و جمعيتـی شـامی و خشـن، و بسـاطی دور از همـٔه ارزش هـای قرآنـی و تعاليـم و 

سـنت محمدی …
کجـا می آیـد، و در سياهسـتان  کـه از  کـه بایـد نشـان دهـد  38_ و ایـن زینـب »س« اسـت 
کنـون او  حکومـت قاتـل فرزنـد پیامبـر »ص«، بـا چـه خورشـيدی خون آلـود وارد می شـوِد و ا

)زینـب »س«(، پیـام آور چـه پیامـی اسـت، پیـام راسـتين عاشـورا … اقامـٔه عـدل …
کاخ؛ نـه، د رهمٔه دمشـق؛ نه، تا قله های »قاسـيون«؛ نه،  39_ فریـاد زینـب »س«، در همـٔه 

بلکه تا سـتيغ های بلند قرون و اعصار می گسـترد:
أمَن الَعدل، یا أبَن الُظّلقاء؟
_ این عدالت است؟ یزید!

گویـی تربیـت یافتـٔه دامـان قـرآن می خواهـد آیـه »  إّنَ اهلل َیْاُمـر بالعـدل و االحسـان« را بـه  و 
گویی دختر علی »ع« و فرزند  گوش بیگانگان حاضر در آنجا … و  گوش ها برساند، حتی به 
»نهج البالغه« می خواهد ذیلی بر سخنان علی »ع« بیفزاید: »اِمَن الَعدل؟ …« و سرمشقی 
بـزرگ در تاریـخ برجـای نهـد و پـس از 14قـرن از زبـان یـک متفکـر انقالبـی و یـک شـورآفرین 

که: شـيعی برآید 
کننـد وگرنـه  کاری زینبـی  کـه ماندنـد، بایـد  کردنـد و آنـان  کاری حسـينی  کـه رفتنـد  »آنـان 

یزیدینـد«.
و چه بسيار دخترانی که همين که زینب »س« را _ تا حدی _ شناختند، در آنچنان دوره ای 

پا به دایرٔه عفت و فضيلت نهادند بی زور و تهدید بلکه با فهم و شناخت …
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40_ دکتـر شـریعتی، بـه »وحـدت اسـالمی« نيـز بسـيار اهمّيـت مـی داد. بهتریـن طـرح بـرای 
کـه اسـتاد شـهيد مرتضـی مطهـری، در مقالـه »الغدیـر  تحقـق ایـن وحـدت همـان اسـت 
کـه ممکـن اسـت، نـه وحـدت  و وحـدت اسـالمی« نوشـته اسـت )یعنـی: وحـدت سياسـی _ 

کـه ممکـن نيسـت(. مذهبـی _ 
این بنده ناتوان نيز در سراسر نوشته هایم در طول چهل سال، که همه صبغٔه شيعی دارد 
کرده و تجليل نموده ام؛ برادران اهل سـنت _ برای اطالع  از عالمان اهل سـنت بسـيار نقل 
که قوام اصلی آنها قوام قرآنی  که شده _ آثار ناقابل این بنده عاصی خداوند را بخوانند  هم 
گر به  و اسـالمی اسـت. این بنده کوشـيده اسـت تا سـخنی تند بر خامه روان نکرده باشـد؛ ا

چنين سخنی برخوردند آن را نادیده بگيرند …
کنـم. در سـال 1338، عالمـه امينـی بـه  کـه ایـن مطلـب را در اینجـا یـاد  جالـب توجـه اسـت 
مشهد مقدس آمدند و با تقاضای خواص و عالقه مندان ده شب در »مدرسه نّواب« منبر 

رفتند. و مجلسـی شـد بسـيار مهم و تاریخی.
اینجانب عصرها به محل اقامت ایشان _ در محله سرشور _ می رفتم و در خدمت آن تجسم 
علم و عمل و تعهد و شناخت به مدرسه نّواب می آمدیم، نماز مغرب و عشا را به جماعت 
کـه در آن ایـام صحنـی بسـيار بـزرگ داشـت، از جمعيت مملو  می خواندنـد و مدرسـه نـّواب 

می شد و همه اقتدا می کردند و نماز جماعت خوانده می شد، و سپس منبر می رفتند.
یک شب که شيخ استاد )شيخ مجتبی قزوینی( نيز آمده بودند، وقت رفتن گفتند اینگونه 

مجلسی به هر قرنی اتفاق می افتد.
آیـت اهلل العظمـی ميالنـی نيـز تشـریف می آوردنـد و دم راه ورودی می نشسـتند و نبوغـی 

صاحـب مجلـس بودنـد.

دکتر شریعتی انسانی بزرگ، مسلمانی مجاهد، شیعه ای خالص و مخلص، با سوز 
گاه و پرخاشگری بیدارکننده و مبارزی آشتی   و شور معروف تشیع، علی شناس آ

ناشناس و متفکری عمیق، و وجدانی بیدار بود و فریادی که تا جاودان طنین افکن 
است.
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کبر فّيـاض _ رئيـس دانشـکده ادبیـات دانشـگاه  یـک شـب اسـتاد عاّلمـه، دکتـر سـيدعلی ا
کـه خـود در تاریـخ اسـالم و ادبیـات عـرب بحـق اسـتادی عاّلمـه بـود، بـه  فردوسـی مشـهد _ 

مجلـس آمـد و چـون جـا نبـود، در باغچـه مرطـوب روی زميـن نشسـت.
گفتنـد، به فالنی  بـاری، در آن محفـل عظيـم چنـد تـن از دبیـران مذهبـی مشـهد بـه عاّلمه 
بگوییـد، جلسـه ای بگـذارد و الغدیـر را بـرای مـا بگویـد. و ایشـان فرمودنـد، و چنيـن شـد. و 
شـب های چهارشـنبه »جلسـات الغدیر« دایر گشـت و چون آن جلسـات اغلب در محالت 
پاییـن خيابـان تشـکيل می شـد و محـل رفـت و آمـد اهـل سـنت بـه مشـهد بـود، برخـی از 

بـرادران اهـل سـنت نيـز در جلسـٔه الغدیـر شـرکت می کردند.
و یک شب، قاضی جالل الدین سلجوقی، عالم بزرگ اهل سنت، در مرزهای شرقی بهمراه 
پسرش و همراهی دیگر به »جلسٔه الغدیر« آمد و گفتگویی علمی و دوستانه صورت گرفت 

و ایشان به اینجانب لطف بسيار پیدا کرد.
کنيد بلکه  که حدیث ما را نقل  کتفا نکنيد  که به این ا از ائمٔه طاهرین »ع« رسـيده اسـت 
که  کنيد: »حدیٌث َتدریه، خيٌر ِمن ألِف حدیٍث َترویه : یک حدیث را  کنيد آن را درک  سعی 
کـه نقل کنی.« و این ارشـادی عظيم اسـت بـرای فهم و  بفهمـی بهتـر اسـت از هـزار حدیـث 

درک و تعقـل )و تفّقـه در دین(.
از این جهت اینجانب سعی می کردم که در »جلسه الغدیر«

که بحث  فقط به »روایت غدیر« نپردازیم، بلکه به »درایت غدیر« نيز رو می آوریم. این بود 
را بـه محتـوای واقعـی غدیـر می کشـاندم، یعنـی حکومـت عـادل … و آنچـه در این بـاره بایـد 

توضيح داده می شـد.
ک شـاهی با »جلسـه الغدیر« درگير شـد و بنده از خحضور و سـخن  که سـاوا و این گونه شـد 
گفتـن در آن جلسـه بـاز مانـدم … و بدین گونـه درگيـری با نظام ستم شـاهی دست نشـانده، 
گشـت، آن همه حدود 5 سـال پیش از 15خرداد 42، و  از مشـهد، و از »جلسـه الغدیر« آغاز 

شـروع درگيری رسـمی روحانيت با نظام.
الّلهّمَ أِیِد المسلمين

ْصهم ِمن أیدی الُمهاجمين و َخّلِ
والّسالُم علی َمن َیْخِدُم الحّقَ لذاِت الحّق

و َیسعی اِلقامِه القسِط و الَعدل.
قم _ فروردین 1383
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پی نوشت

کتاب عقيده-ص 37-36[ 1	
که طبق آیاات و روایات از اهم تکاليف دینی و اجتماعی و انقالبی است .)و در [ 2	 پس او »نقد روحانيت« می کرد 

که برخی به اشتباه چنين می پندارند. سخنان ائمه ع شماری از عالمان نقد شده اند.( نه »نفی روحانيت« 
امت و امامت-ص 12[ 3	
کـه در ایـن سـال هـای پـس از انقـالب ، برخـی از این گونه معمميـن وارد در قدرت یا فرصت یافته خود را خوب [ 4	

نشان دادند و به دنيا و جمع مال از راه هایی که در اختيار داشتند پرداختند و خانه های مجلل ساختند و به 
که از روی بی اطالعی،  انان را -العياذ  کردند و به سرخوردگی برخی از مردم و جوانان  دین خدا و تعهد پشت 

باهلل-  نماینده دین دانستند اهميت ندادند؟!
کـه آیـت اهلل طالقانـی در آنجـا  نماز می خواند و تفسـير می گفت( اميد ماسـت و به [ 5	 و می گفـت مسـجد هدایـت ) 

ما اميـد می دهد.
و از »خواطر شـيطانی« به تعبير شـيخ محيی الدین بن عربی  )م.:638 ق( و »اغالط المکاشـفين«- به تعبير [ 6	

عالء الدوله سـمنانی)م.736 ق( مصون و محقوظ  باشـد.
گردان و تعليم یافتگان مکتب قرآنی ميرزای [ 7	 که پدر بزرگوارش، اسـتاد محمد تقی شـریعتی از شـا به خصوص 

اصفهانی)ره( بود.
»مقدمه«، ج3 ص 1209. چاپ تحقيقی دکتر علی عبدالواحد وافی دارالنهضه للطبع و النشر)مصر([ 8	
سوره عنکبوت )29(:20[ 9	
این کتاب به وسيله آقای اسماعيل فراهانی به فارسی نيز ترجمه شده است. به نام »اسالم و هيئت«.[ 10	
وسائل الشيعه، ج 6، ص 127[ 11	
کنيـد بـه »ترجمه الحيات«، ج 1، ص 488-470، فصل »پیوسـتگی ایمان [ 12	 کافـی، ج 2، ص 34، رجـوع  اصـول 

و عمل«
که-خدای ناخواسته-وضع امروز اقتصاد و سرمایه داری، در جمهوری -به اصطالح-اسالمی [ 13	 و آیا  تواند بود 

شباهت هایی به آن چگونگی هابه هم رسانده باشد؟
»وفيات االعيان«-ابن خلکان، ج 2، ص 254.[ 14	
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فق های تفکیک
ُ
ا

احسان شریعتی
مهرنامه/خرداد  ۱۳۹۱



45 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

ایـده ی اصلـی ی "مکتـب تفکيـک"، بـه بیـاِن اسـتاد محمدرضـا حکيمـی، بسـيار روشـن 
کيـد بـر جداسـازی یـا تصفيـه ی حکمـت، معرفـت، و حقيقـِت الوهـی ـ  و متمایـز اسـت: تأ
وحيانی ی قرآن، از خلط با آموزه های انسانی، خواه از راه تفسيِر عقلیـ  انتقادی، فلسفی٬ 
کشـفی ـ شـهودی، عرفانـی٬ از سـنِخ هنـدی. هـدف از ایـن  از نـوع یونانـی، و خـواه تأویـِل 
تفکيـک، فراهـم آوردِن شـرایِط امـکاِن خودفهمـی، عقالنّيـت، و عرفـاِن ویـژه ی  دیـن، و در 

اینجـا، حقيقـِت اسـالم و تشـّيع اسـت.
اصِل تفکيِک عرصه ها٬ همان ضرورتی است که، هم تجّدد یا مدرنيته ی فرهنگیـ  تمدنی 
گروِه سـنتی  گـری ی تجربـه ی معنوی ی دینی. پس، هر دو  بـه آن فرامی خوانـد، و هـم احيا
و مـدرن، بایـد بـر سـِر ایـن قاعـده توافـق داشـته باشـند. زیـرا، ایـن اصـل، ضامـِن اسـتقالل و 
خودمختـاری ی دو حـوزه ی عقـل و وحـی، دنيـا و آخـرت، سياسـت و دیانـت اسـت. در 
که،  تاریخ اروپا نيز، بنيانگذراِن اوليه ی راِه مدرن٬ فرانسيسـکن ها، یعنی دیندارانی بودند 
که نظریه ی "دو  بیش تر نگران خلوِص دین بودند. سـپس، ابن رشـد گرایان التينی آمدند، 
حقيقت" )وحی و عقل( را به او نسـبت می دادند، و خواسـتار خودمختاری، منطقه الفراغ٬ 
کنش  ع بودنـد. چنيـن اتفاقـی در تمدن اسـالمی رخ نـداد. وا عقـل و فلسـفه، از وحـی و شـر
أشاعره، عليه مکتب إعتزال، و قياِم غزالی، عليه فيلسوفان، به نتيجه ی معکوس انجاميد. 
خاموشی ی چراغ عقل و نقد، و هموار شدِن راه برای سلطه ی فقه از سویی، و از دیگر سو، 
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در برابر آن، تصّوف. بررسـی ی علل و دالیل شـکوفا نشـدن فلسـفه، به ویژه سوفيای پیش 
کوتـاه مشـاء، و غلبـه ی افالطـون و فلوطيـن، و حکمـِت اشـراق  و عرفـاِن  ـ سـقراطی، و عمـر 

نظریـ  وجودی، بحث مسـتقلی اسـت.
که، خلط یا التقاط آموزه های دین با فلسفه و علم )و حتی  واقعيِت تاریخی اما این است 
عرفاِن نظری( بارها موجب آسيِب متقابل، ناشی از وابستگی ی دو حوزه به یکدیگر، شده 
است. انگيزیسيوِن قرون وسطای مسيحی، از شاخص ترین ادوار شاهد این مدعا است. 
که از اتفاق، استبداِد منور عقل گرایی ی  در تمدن اسالمی نيز، دوره ی محنت را داشتيم، 
هارونـی ـ مأمونـی بـود. و شـاید، هميـن دخالـِت دولـت در مباحـِث فلسـفی، از جملـه ی 
دليل های انحطاِط عقالنّيِت فلسفی در خطه ی ما بوده باشد! منظور از خلط و اختالط 
گونه التقـاط eclecticism از عناصر  syncretism، آميختـن عناصـر ناهمگـون اسـت، و نـه آن 
کثر سامانه ها و منظومه های بزرگ فلسفی،  که نظامی هماهنگ می سازند، و ا هم خوانی 

بدین معنـا، التقاطی بوده اند.
گاه، بطـوِر پیشـينی،  گون انـد، و  گونا دیـن، عرفـان، فلسـفه، و علـم، سـاحات و مقامـاِت 
کـه، "جنـگ اول بـه از صلح آخر" اسـت، در آغـاز باید، عرصه ها و موضوِع  متعـارض. و از آنجـا 
کاِر هـر یـک، تعریـف و تفکيک شـوند، تا تداخل و تزاحمی پیش نيایـد. ذاِت دین، به تعبير 
 Numen اسـت، از سـنِخ امـر، مشـی، اشـاره ی مطلـق das Heilige رودلـف اوتـو، امـِر قدسـِی
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نهی ای یا ایجابی. دو خصيصه ی این تجربه ی نومناِل رازآميزmysterium، یکی ترس و لرِز 
گـروش  tremendum ناشـی از مواجهـه ی امـر متناهـی و نامتناهـی اسـت، و دیگـر، جـذب و 
 ٬thaûma محـرِک نخسـِت اندیشـه ی فلسـفی نيـز، بـه تعبيـر ارسـطو، حيـرت .fascinans
گاهی، بود. اما، چيستی و چگونگی ی هيبِت قدسی، و حيرِت  یعنی نوِع دیگری از ترس آ
کـه مرزهـای ایـن دو شـيوه و ُمداليتـه ی  ک متفاوت انـد. هنگامـی  هسـتی، در ذات و ادرا
وجـودی درهـم می آميزنـد، و بـه گونـه ای هگلـی، حـذف و حفـظ می شـوند )رفـع و ارتفـاع(، 
کریتيک از نوع یونانی!  نه شور و حاِل ایمانی و تراژیک می ماند، و نه پرسش گری ی شاد و 
دو نوِع عقالنّيت دینی و فلسفی، البته پس از این تصفيه حساِب اوليه، در نهایت، نيازمند 
گفت و گویـی صميمانـه و سـازنده اند، امـا، نـه بـرای ارائـه ی یک تأليف مصنوعی، بـل، برای 
گفتگـوی هم دالنه، نه ميـان دیِن  حفـظ تـوازِن ابعـاِد وجـودی و این جهانـی ی آدمـی. این 
کلی، زیرا،  شـرعیـ  فقهی٬ و فلسـفه٬ و متافيزیک افالطونیـ  ارسـطویی )و نه یونانی به طور 
ایـن دو، به خـالف تصـور مسـلمين، غيـر یونانی تریـن حکيمـان بودنـد(، بـل، بیـِن ایمـان و 

اندیشـه، یا دو نسـبت انسـان، با قدسـی و هسـتی، شـکل می گيرد.
جوهـِر  عرفـان،  سـویی،  از  زیـرا،  اسـت.  بغرنج تـر  ميـان،  ایـن  در  عرفـان،  و  دیـن  نسـبِت 
باطنـی ی همـه ی ادیـان اسـت، و از دیگـر سـو، دیـِن حقيقی ی پیامبـران، برنمی تابـد انواِع 
مرادپرسـتی  و  فرقه گرایـی،  جامعه گریـزی،  خردسـتيزی،  زندگی هراسـی،  گيتی پرهيـزی، 
کـه ربطـی بـه ادیـان و  خمـار و خلسـه آميِز زاهدانـه و صوفيانـه به اصطـالح از تيـپ هنـدی را، 
معنویت هـای سـترِگ هنـِد بـزرگ هـم نـدارد. بـا تمـام احتـرام الزم به ابن عربـی، و سـّنِت او، 
عرفـاِن نظـری را، نـه می تـوان دیـن دانسـت، و نـه فلسـفه، و نـه عرفـاِن حالـی و شـهودی و 
مسـئول و مردمی، از نوع خراسـانی! خراسـان در اینجا تاریخی اسـت که به صورت جغرافيا 
ظاهر می شود: تاریِخ مقاومِت ایمان و اندیشه و عمِل ایرانيان، عليه انيراِن غربی و شرقی. 
ایران، در اینجا، به تعبير ایران شناس ایتاليایی، گنولی، فقط یک ایده است. به قول شاعر 

بـزرگ مـا اخـوان: "داس ایسـت )نـور( آینـه ایده"!
گفته انـد: خراسـان سـرزمينی اسـت فلسفه سـتيز. بـه دليـِل پـرورش چهره هایی  آمده ا نـد و 
کـه بـه فالسـفه، در  چـون غزالـی و...، تـا تفکيکی هـا و حتـی روشـنفکرانی ماننـد شـریعتی، 
قياس با پیامبران و مصلحان انقالبی، تاخته بود. چنين برداشت ها و دسته بندی هایی، 
شـتابزده و بی  پـا اسـت. مگـر واپسـين فيلسـوف بـزرگ جهـان اسـالم، مالهـادی، از هميـن 
سبزوار برنخاست؟ و مگر همين چندسال پیش نبود، که خبر درگذشِت مالصدرای زنده، 
آشتيانی، از همين مشهد، رسيد؟ پس جغرافيا نمی تواند جای تاریخ را بگيرد. چنان که، 
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منطقـه و قبيلـه و قـوم و نـژاد، معنی ی ميهن و فرهنگ نيسـت.
کـه در پایـان می مانـد، این کـه: آیـا روشـنفکری ی دینـی، و ترکيباتـی چـون ملـی ـ  پرسشـی 
مذهبـی، یـادآور اختالط هایـی چـون فلسـفه  و عرفـان مسـيحی و اسـالمی، و... نيسـتند؟ 
ایـن مشـکِل مناقشـه زا بـه نظـر بنـده بیـش از آن کـه واقعـی باشـد، ناشـی از شـکل بندی یـا 
فرموالسيون و توصيف و صفت سازی، و گشتی زبانی است. برای نمونه، تفاوِت جمهوری 
گویـی ایـن  کـه  کـه، دومـی ایـن توهـم را می آفرینـد  بـا جمهـوری دموکراتيـک، در ایـن اسـت 
کثـر  ا چـون،  بـود،  هـم  همين طـور  اتفـاق،  از  و  اسـت.  جمهـوری  از  دیگـری  نـوع  صفـت 
جمهوری هـای دموکراتيـک، همه چيـز بودنـد، بـه جز دموکراتيـک! حال آن کـه، جمهوری، 
مثاًل در قانون اساسی ی فرانسه، به چهار مميزه ی "تقسيم ناپذیر، دموکراتيک، الئيک، و 

کـردن صفـاِت اضافـی نـدارد. سوسـيال" تعریـف می شـود، و حاجتـی بـه بـار 
این کـه فيلسـوفان و روشـنفکران معتقـدات دینـی داشـته  باشـند، چنان کـه بزرگ ترین هـا 
چنيـن بوده انـد، و یـا دیـن داران اهل تفکر فلسـفی و نقِد روشـنگرانه باشـند، امـری واقعی و 
طبيعـی بـه لحـاظ تاریخـی و تاریخـی بوده و هسـت و خواهد بود. امـا این که، اصِل تفکيک 
و تـوازن را چگونـه برقـرار سـاخته اند، بسـتگی بـه مضمـون و انسـجام و اصالـِت اندیشـه و 
پیـام و رویکـرد هـر متفکـر و روشـنفکر دارد. منحنـی ی سـير جنبش روشـنفکری در اسـالم و 
در ایـران، از سـادگی ی سرشـار از اختـالط، به طـور منظـم، به سـوی تفکيِک حوزه ها رشـد و 
تکامل یافته اسـت. در زمان پس از مشـروطه، برخی از روشـنفکران التقاطی٬ می سـرودند: 
"بلشویک است تنها راه نجات، بر محمد و آل محمد صلوات!" امروزه خوش بختانه از این 

اشـعار کم تـر بـه گوش می رسـد...
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حکیمی و حکومت
برای مردی که نهضت را برای نظام رها نکرد

کری آرمان ذا
۱ شهریور ۱۴۰۰
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»موضوع تداوم "فلسفه سیاسی تشیع در عصر غیبت" با مسئله حکومت و والیت علما و فقها 
حل نمی شـود، چنانکه در تجربه ثابت شـده اسـت. پس سـخن همان اسـت که ما از 40 سـال 

پیش گفته ایم: "حکومت مسانخ"«
محمدرضا حکیمی، 150 سال تالش خونین، ص 104

1- حاال که عالمه محمدرضا حکيمی درگذشته است، تقریبا همه از محوریت »عدالت« در 
زندگی و آثار او سخن می گویند، او را می ستایند، پیام های تسليت روانه می کنند و دقيقا با 
همين کارها زهر شورش گر کالم حکيمی را خنثی می کنند. با سخن گفتن از کليتی »ذهنی« 
به نام »عدالت« بدون اشاره به مصداق های حمله حکيمی در »عينيت« پروژه فکری اش 
گاه حتی از تجربه های شخصيشان  کرده و او را در وضع موجود ادغام می کنند.  را بی معنا 
در مواجهه با او می گویند و از منش بی همتای این پارسـای زمان و با فروکاسـتن حکيمی 
مبـارز بـه حکيمـی پارسـا و اخالقـی، حکيمـی مزاحـم را مهـار می کننـد. من نيز ایـن توفيق را 
داشته ام که در ایام نگارش رساله کارشناسی ارشد خود  با موضوع »سنجش نسبت اسالم 
و علوم اجتماعی«، زیر نظر دکتر سارا شریعتی، به واسطه اختصاص فصلی از رساله به آراء 
عالمه حکيمی )با عنوان »عالمه حکيمی و ضرورت حدگذاری در علم و فلسفه«( روزهایی 
را در سـال های 88 و 89 به حضور ایشـان برسـم، در مقام یک دانشـجوی 24-25 سـاله با 
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کـرده و در اوج بحث صدایم را بلند کنم و عالوه  کنـم، حتـی بحـث و جدل  ایشـان گفت وگـو 
بر آشنایی با دریای معارف الهياتی، درس تواضع و اخالق و سعه صدر و شنيدن بیاموزم، 
فصلی را درباره رای ایشـان پیرامون نسـبت اسـالم و علوم اجتماعی با تایید ایشـان منتشـر 
کنم. آن لحظات بی تردید جزء شـيرین ترین  کنـم و از همـه مهمتـر »علمـای پارسـا« را درک 
لحظات زندگی من بوده است. اما حتی سخن گفتن از همه این دقایق یا پارسایی منشی 
کنـار می گـذارم و بـه سـراغ  می توانـد در خدمـت پوشـاندن حقيقتـی دیگـر باشـد. لـذا آنهـا را 

»مواضع عينی« حکيمی می روم.  
2- »عدالـت« در منظومـه فکـری حکيمـی مفهومـی »عينـی« بـود و نـه »ذهنـی«. ناظـر بـه 
کمان  »نقـد وضـع موجـود« بـود و از همـه مهمتر نقد مدعيان »اسـالم« و »عدالت«: نقد حا
کـرم )ص( رسـيده اسـت که  و عالمـان. حکيمـی می نویسـد: »ایـن حدیـث معتبـر از پیامبـر ا
گـر درسـت شـوند جامعـه اسـالمی درسـت  کـه ا فرمـود: »دو دسـته از امـت مـن هسـتند 
گر فاسد شوند جامعه اسالمی فاسد می شود. پرسيدند: ای پیامبر خدا! این  می شود، و ا
کمان.« اینکه گفتيم اسالم از باال شروع  دو صنف چه کسانی هستند؟ فرمود: عالمان و حا
می کنـد، خوبـی هـا و بـدی هـا را اول، در بـاال می بینـد بعـد در پاییـن، بـرای هميـن اسـت، 
یعنـی بـدی و فسـاد- ماننـد - آب از بـاال بـه پاییـن سـرازیر می گـردد، و فقيـران و محرومـان 
و معتـادان و َسـرخوردگان و بیـکاران و بریـدگان - از جوانـان و غيـر جوانـان و همـۀ اینگونـه 
کـرم )ص( از  فسـادها در جامعـه اسـالمی بـه نـّص سـخن امـام باقـر )ع( دربـاره روش پیامبـر ا
کـه در بـاال وجـود دارد، یعنـی در ميـان کسـانی از عالمـان و  فسـاد دامنـه داری حکایـت دارد 

کمان.«)حکيمـی، عاشـورا، مظلوميتـی مضاعف(  حا
3- حکيمی منتقد »نظام« بود و به همين دليل هرگز در »نظام ها« ادغام نشد. چه نظام 
سياسـی و چه نظام سـنتی حوزه. نه نان خور حکومت بود و نه وابسـته به حوزه. نه عضو 
فـالن شـورای عالـی و بهمـان نهـاد حکومتـی بـود و نـه ملبس به لبـاس حوزه. حکيمـی آزاد 

بود. 
4- حکيمـی »تجربـه واقعـا موجـود« را بـا ضابطـه عدالـت نقـد می کـرد و به ميـزان فاصله آن 
کسـانی  تجربـه بـا عدالـت، از آن فاصلـه می گرفـت. حکيمـی اهـل مماشـات نبـود. »شـاید 
کـه حکومـت ایران اسـالمی شـد و مـن از این رنـج می برم که  کـه از ایـن رنـج می برنـد  باشـند 
»اسـالمی«، نشـد. حکومـت اسـالمی جـز حکومـت قرآنـی چيـز دیگـری نيسـت: »حکومـت 

عامـل بالعدل«.«)حکيمـی، پیـام جاودانـه، ص 279(
که تالش می کنند منظومه  5- حکيمی، نظریه پرداز حکومت اسالمی بود. به خالف آنان 
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کمـان تقليـل دهنـد، در آراء  فکـری حکيمـی را بـه مجموعـه ای از توصيه هـا بـه جامعـه و حا
حکيمی می توان سویه های یک »فلسفه سياسی« حکومت مشاهده کرد. تعيین ضابطه 
»عدالـت« بـه عنـوان معيـار حکومـت، یعنـی حرکـت در جهـت رسـيدن به جامعـه »منهای 
فقر« در »عينيت«، حکيمی را از کليه مباحث صرفا نظری و ذهنی درباره حکومت جدا کرد 
که در صورت بسط یافتن، به انقالبی  کامال »تجربی« برای حکومت رساند  و به یک معيار 
کليـه نظریه هایی که  عظيـم در فلسـفه سياسـی تشـيع منجـر می شـود. حکيمـی بر خـالف 
کـم« سـخن می گوینـد، مثـل نظریه »سـلطان مـأذون«، »والیت مقيده  دربـاره »کيسـتی حا
گفت. از این حيث مسيری  فقيه«، »والیت مطلقه فقيه«، از »چگونگی حکومت« سخن 
کاظم  کرد که مرحـوم مال کـه حکيمـی در آن قـدم گذاشـت، را می تـوان بـا مسـيری مقایسـه 
خراسـانی و عالمـه محمدحسـين نائينـی بـا طـرح بحـث »مشـروطيت قـدرت« در آن قـدم 
کم« به »چگونگی حکومت«  نهادینه بودند. این نحله فکری با تغيیر پرسش از »کيستی حا
گر خودویژگی نظریه پردازی  گشودند. ا راه را برای تغيیراتی بزرگ در فلسفه سياسی تشيع 
نائينی و خراسـانی، پروبلماتيک »اسـتبداد« و در برابر آن مسـئله »مشـروطيت« و »آزادی« 
بود، حکيمی پروبلماتيک »استثمار« را پیش برد و در برابر آن مسئله »عدالت« و »حکومت 
مسانخ« را مطرح کرد. البته حکيمی به مسئله استبداد بی توجه نبود و به عدالت سياسی 
و آزادی های سياسی هم نظر داشت. به رابطه ميان بی عدالتی اقتصادی و وضع سياسی 
نيـز واقـف بـود. او فقـر و بی عدالتـی را در خدمـت بازتوليد اسـتبداد می دانسـت و اسـتبداد و 

فقد ان آزادی را در خدمت عقب ماندگی و بسـط نابرابری. 
کلـی.  6- نظریـه »حکومـت مسـانخ«، اتوپیـای شـيعی اسـت از حيـث جهت گيری هـای 
گسسـتن از »نظـام« را در اندیشـه  ایـن نظریـه شـرایط امـکان تـداوم موضـوع »نهضـت« و 
کـرد. حکيمـی در مقـام یک محدث مبرز شـيعی که مراحل سـنتی کسـب  حکيمـی فراهـم 
کـرده بـود و بـه واسـطه اجـازه روایـت از بزرگانـی چـون شـيخ آقـا بـزرگ  علـوم قدیمـه را طـی 
تهرانـی، خـود در زمـره سلسـله رواه حدیث شـيعه قرار داشـت، بـا بازخوانی تجربه حکومت 
کـه »سـنخيت« داشـتن بـا آن  کـرد  معصوميـن در تشـيع، تصویـری از اتوپیایـی برسـاخت 
اتوپیـا و حرکـت در جهـت تحقـق آن، معيـار دینی بودن حکومت اسـت. حکومتی اسـالمی 
کـه حکيمی  کـه بیشـترین سـنخيت را بـا حکومـت معصـوم داشـته باشـد. اتوپیایـی  اسـت 
می سـازد نه دارای فرم معينی اسـت و نه دعوتی اسـت به بازگشـت به گذشـته. ترسيم یک 
کـه بـه  جهت گيـری آرمان خواهانـه اسـت منبعـث از خوانشـی الهياتـی از تشـيع. اتوپیایـی 
واسـطه پایـان عصـر حضـور معصوميـن و ورود بـه دوران غيبـت، تـا قبـل از آخرالزمـان مجال 
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تحقـق تـام پیـدا نمی کنـد و بـه همين اعتبار حکيمی همـواره در موضع نقـد و نهضت باقی 
می ماند. با استفاده از بیان شریعتی، نهضت برای او بدل به نظام نمی شود. وجود همين 
کـه موضع انتقادی هميشـگی شـریعتی و حکيمـی را تضمين می کنـد و مانع از  وجـه اسـت 
مصادره شریعتی و حکيمی به دست هر نظامی می شود. از این حيث حکيمی و شریعتی 
کـرد. متاثر از همين الهيات، حکيمی  را می تـوان بـا اصحـاب الهيات رهایی بخش مقایسـه 
کـم نـگاه نمی کنـد بلکـه بـه عينيـت  کيسـتی حا بـرای سـنجش دینـی بـودن حکومـت، بـه 
کـه از نمونـه  حکومـت می نگـرد. او در موضـع نهضـت می مانـد و بـا شـاخص های عينـی ای 

آرمانـی حکومـت دینـی ارائـه می دهـد، بـه نقـد حکومت ها می نشـيند. 
7- مجموعه 12 جلدی قرآنی-حدیثی »الحياه«، سـند تاریخی-مذهبی امکان »تشـيعی 
آرمان هایـی دفـن شـده.  تاریخـی پوشـانده شـده،  گـواه  اتوپیـای شـيعی.  دیگـر« اسـت. 
که به نفع  که فقها آنها را نمی خوانند و حکومتی ها آنها را نمی خواهند. احادیثی  احادیثی 
»نظام« ها نيست. الحياه، روایت تشيع محرومان است. حکيمی، از سنتی ترین الیه های 
کـه او را با شـریعتی  کـرده اسـت و ایـن همـان چيـزی اسـت  حـوزه، »تشـيع بی صـدا« را فریـاد 

پیونـد می دهـد: ایسـتادن هميشـگی در موضـع نهضت؛ طـرِف مردم. 
8- حرکـت در مسـير »منهـای فقـر« سـنجش پذیر اسـت. عينی اسـت نه ذهنـی. »عينی« و 
»تجربی« بودن منظومه فکری حکيمی، جایگاه معينی را به »علوم اجتماعی« اختصاص 
می دهد. در برابر همه پروژه های مدافع »اسالمی سازی« علوم، حکيمی از »انسانی سازی« 
علـوم دفـاع می کنـد و علـوم اجتماعـی را نيز در خدمت همين »انسانی سـازی« می خواهد. 
کـه بـه نقـد مناسـبات سـرمایه داری  حکيمـی معتقـد اسـت »مـا حتـی مارکـس را هـم آنجـا 
کری، مواجهه  پرداخته، ستایش می کنيم، در حالی که در خداشناسی به او نقد داریم.«)ذا
بـا علـوم اجتماعـی در متـن سـنت های شـيعی، ص 161( بـه ایـن ترتيـب علـوم اجتماعـی بـا 
کردن شرایط نقد و فرارفتن از نظام های سلطه و حرکت  توصيف مناسبات سلطه، فراهم 

به سـمت »منهای فقر« در منظومه فکری حکيمی، اهميت و جایگاه پیدا می کنند.
9-   رسـيدن بـه »منهـای فقـر« مهمتریـن شـاخص دینـی بـودن حکومـت اسـت. بـا همين 
معيار او به داوری وضع موجود نشسـته اسـت. حکيمی در 1382 در »قصد و عدم وقوع«  
گرامی توجـه دارند  کافـی گویـای موضـع اوسـت - می نویسـد »خواننـدگان  -عنـوان بـه قـدر 
کتـاب آمـده اسـت، مربـوط بـه 12 سـال پیـش اسـت، یعنـی  کـه در ایـن  کـه یـازده نامـه ای 
گير مدیریت، ویرانی دستگاه قضایی)به تعبير  که هنوز فساد و ظلم، ضعف فرا سال هایی 
ک بازار  خود آقایان(، سـقوط اخالقی برخی جوانان، نفوذ افکار بیگانگان، فسـاد وحشـتنا
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اسـالمی، دیکتاتـوری مـال و ثـروت و فاصلـه جهنمـی در زندگی هـا، تـا ایـن انـدازه غيـر قابـل 
تصـور پدیـد نيامـده بـود و قله هـای ثـروت در برابر دره فقر دبده نمی شـد و حرکت جامعه به 
سـوی تشـکيل نظام عامل بالعدل و جامعه قائم بالقسـط، -باحتمال- می توانسـت مورد 
گاهان بگویند  که آ اندکی اميد باشد. اما امروزه همين اندازه جای این سخن مانده است 
– و وظيفه است بگویند- نه انقالب این است و نه اسالم انقالبی این.«)حکيمی، قصد و 
عـدم وقـوع، ص 15( آیـا تجليـل کنندگان از حکيمی حاضرند این وظيفـه را به جای آورند؟ 
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 منهای فقر 
علیه نابرابری

سارا شریعتی
روزنامه شرق/ ۵ آبان ۱۳۹۲

محمدرضا حکیمی گرچه خود از شرکت در محافل عمومی پرهیز دارد اما دوشنبه گذشته جلسه 
ای برگزار شد که حضور او در آن بیش از همیشه احساس می شد؛ بررسی آخرین کتاب او با عنوان 
»منهای فقر«. عدالت اجتماعی دغدغه همیشگی حکیمی در حیات فکری و نظری اش بوده و آن 
را اساس اسالم می داند. همین دغدغه بود که چهار سال پیش موجب خودداری او از دریافت جایزه 
جشنواره فارابی شد. زمانی که قرار بود به دلیل خدمت ۵0 ساله به علوم انسانی مورد تجلیل قرار گیرد و 
جایزه جشنواره فارابی )علوم انسانی( را دریافت کند، طی پیامی به مسووالن این جشنواره نوشت: »تا 
هنگامی که در جامعه ما فقر و محرومیت مریی و نامریی بیداد می کند، برگزاری چنین جشنواره هایی 

از نظر اینجانب در اولویت نیست.«

این نشست با حضور حسن سبحانی، سارا شریعتی و محمدرضا زائری در مجموعه فرهنگی 
سرچشمه برگزار شد. سارا شریعتی در این نشست کوشید فقر را به عنوان مساله ای سیاسی- اجتماعی 
کند و نه پدیده ای طبیعی. آنچه در پی می آید متن صحبت های او در این جلسه است. بررسی 
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مناسبت این جلسه، رونمایی از اثر عالمه حکيمی با عنوان »منهای فقر« است و طبيعتا 
موضـوع ایـن جلسـه، قسـط و عدالـت و مبـارزه بـا فقـر. نمـی خواهـم بحـث عالمانـه ای 
کـردم در این محدودیت وقت، فقط اشـاره کنم به  درخصـوص عدالـت داشـته باشـم. فکـر 
کتـاب برایم اهميـت یافت؟  کـردم و چـرا ایـن  کتـاب را دریافـت  اینکـه در چـه حـال و هوایـی 
و بعـد اشـاره ای خواهـم داشـت بـه ضـرورت بازگشـت فقـر و نابرابـری به عنوان سـرفصلی در 

مباحـث فکـری و علـوم اجتماعـی ما.
هفته پیش از دریافت کتاب، به دعوت یکی از دانشجویانم که با جمعيت دانشجویی امام 
علی همکاری می کند، به نمایش یک تئاتر در محله مولوی رفتم؛ تئاتری به نام »هفتمين 
برخون خوان رستم« نوشته شارمين ميمندی نژاد. این تئاتر نه در یک تماشاخانه، که در 
کار و خيابان بود. اتاق خانه ای در مولوی برگزار می شد که به نحوی پناهگاه کودکان فقر، 

کـودک بـود. اولـی به اسـم سـهراب. پدرش پخش کننـده مواد  نمایـش، داسـتان زندگـی دو 
کننـده مواد. خودش اسـم نداشـت. اسـمش»ای بچـه« بود.  و دیگـری فرزنـد یـک مصـرف 
سـهراب فـال می فروخـت و بچـه و زن داشـت. داسـتان بدبختـی. فقـر و فحشـا و خشـونت 
و گرسـنگی در محلـه غربتـی هـا. در ایـن داسـتان فقـط یـک بـار نـام خـدا آورده شـد، آن هـم 
گفتـه بـود: »نااميـد نشـو پسـرم، خـدا  کـه از سـهراب، فـال خریـده و  بـه نقـل از زن رهگـذری 
کرد و بعد به خشـم  بزرگ اسـت.« و سـهراب این ماجرا را به تمسـخر برای دوسـتش تعریف 
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پرسيد: او کجا بود وقتی به من تجاوز شد؟ وقتی از درد کمربند پدرم به خودم می پیچيدم 
کرد به  گرسنگی خوابم نمی برد. و بعد رو  کافی به خانه نياورده بودم؟ وقتی از  چون پول 
تماشـاچيان و بـا چشـمان خيـره اش بـه مـا زل زد و گفـت شـما کجا بودید؟ تو کجـا بودی؟ 
داستان، همان داستان یکی بود، یکی نبود. آن یکی که بود فقر بود، آنکه نبود، ما بودیم، 

مـن بودم!
کـودکان، خدا چگونه تصور می شـود؟  بعـد از ایـن تجربـه، از خـودم پرسـيدم در زندگـی ایـن 
کارکردی می تواند داشته باشد؟ همان شب به خانه که  اميد چه مفهومی دارد؟ دین چه 
برگشتم، تلویزیون چندین برنامه دینی پی درپی داشت درباره حجاب و عفاف و احکام. 
که نگاه رسـمی، فقر را به عنوان یک مسـاله اجتماعی وا نهاده و مسـایل  به نظر می رسـيد 

دیگری دارد.
کتـاب  بـا ایـن عنـوان می توانسـت  کتابـی  کتاب»منهـای فقـر« بـه دسـتم رسـيد.  و بعـد 
کـه بـا ایجـاد بانـک فقـرا، زندگـی ميليـون هـا  محمـد یونـوس باشـد. همـان اسـتاد اقتصـاد 
کتـاب، اثر یک عالم  کتـاب یـک مبارز مارکسيسـت. اما این  فقيـر بنگالدشـی را تغيیـر داد. یـا 
کتاب  که فقر هسـت، دین نيسـت. یک  که می گفت هر جا  دینی بود. یک عالم دینی بود 
کـه زمانـی دیـن را بـا قسـط ترجمـه می کردیـم و بـی دیـن را آدمـی  یـادآوری. یـادآوری بـه مـا 
کـه بـا فقـر مبـارزه نمـی کند. یک کتاب یادآوری به آنها که حساسـيت مـا را در  می خواندیـم 
مبـارزه بـا فقـر و توزیـع عادالنـه ثـروت، بـه تاثيرپذیری مان از مارکسيسـم نسـبت می دادند. 
کـه اساسـا هـدف از بعثت پیامبـران،  و حاالایـن عالـم راسـتين دیـن بـه مـا یـادآوری می کـرد 
مبـارزه بـا فقـر، اجـرای عدالـت و قسـط بـوده و دیـن را بـه پرداختـن به مسـاله اصلـی اش که 
که می گوید:  سـاخت جامعه ای »منهای فقر« اسـت، دعوت می کرد. یک عالم دین اسـت 
گام نخسـتين در جهـت برطـرف  گـر هـدف از انقـالب برانداختـن ریشـه ظلـم اسـت، بایـد  »ا
کـردن ظلـم از مظلـوم تریـن یعنـی محرومـان باشـد وگرنـه قيـام هایـی خواهد بـود در جهت 

جابـه جایـی قـدرت و ثـروت، نه بیشـتر.«
کـه حـرف تـازه ای نيسـت و البتـه که نيسـت. اما ایـن حرف قدیمـی، از فرط  خواهيـد گفـت 
که از جانب اغلب نخبگان فکری ما نيز  بدیهی بودنش امروز نه تنها از جانب نگاه رسمی 
که قدرت سياسـی  گویا مواجهه با چالش هایی اسـت  مغفول مانده اسـت. مسـاله اصلی 
کـم بـر جریانـات فکری ما هم با فروپاشـی چپ و پیروزی سـرمایه  کـرده و پارادایـم حا فراهـم 
که  داری، دیگر مبارزه با فقر و ساخت جامعه ای عادالنه نيست. از طرفی به نظر می رسد 

در مسـایل اجتماعی ما نيز فقر دیگر سـرفصل نيسـت.
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کـه  بـا ایـن حـال فقـر همـواره یکـی از موضوعـات اصلـی علـوم اجتماعـی بـوده و در حالـی 
اقتصاددان، تحليلی کامالاقتصادی از فقر ارایه می دهد، جامعه شناسی به ابعاد اجتماعی 
فقـر هـم پرداختـه اسـت. مارکـس بحـث را از مبـارزه با فقر به مبارزه با شـرایط تاریخی ای که 
گسـترش داد. دورکيـم بـا طـرح مفهـوم  منجـر بـه ایجـاد فقـر و طبقـات اجتماعـی می شـود 
انومـی، فقـر را بـا مسـاله انسـجام اجتماعـی پیونـد می زنـد و زیمـل تعریـف سـنتی از فقـر را 
کـه جامعه فقيـر می نامد  کـرد و تعریفـی ارتباطـی از فقـر ارایـه داد: فقيـر کسـی اسـت  دگرگـون 
و بـه ایـن عنـوان او را محتـاج کمـک می دانـد. امـا در دهه 70 - 60 ميالدی این تصور شـکل 
کـه در جوامـع توسـعه یافتـه امروز، در جوامع پرخطر، نان دیگر مسـاله اصلی جامعه  گرفـت 
نيسـت و جامعه به سـمت یکدسـت شـدن و متوسـط شـدن پیش می رود. به این ترتيب 
که وجودشـان در  طبقات متخاصم اجتماعی به اقشـار متفاوت اجتماعی بدل می شـوند 
هـر جامعـه ای طبيعـی اسـت. امـا از سـال هـای 80 بـه بعـد، فقـر در سـيمای عریـان خویش 
دوباره به جوامع توسعه یافته بازگشت و مجددا از »اشکال و چهره های جدید فقر« چون 
»مشاغل کاذب«، »بی ثباتی شغلی«، »عدم امنيت اقتصادی« و »حاشيه نشينی« سخن 
گفتنـد.  رفـت و برخـی از جامعـه شناسـان بـه تاسـی از دورکيـم از »صـور بنيانـی فقـر« سـخن 
کل  که در حاشيه جامعه  کوچکی  این فقر جدید در»ضد- جامعه« ها بارز شد. در جوامع 
گرفتند و تکثير می شـدند. جوامعی متشـکل از حذف شـدگان اجتماعی، مهاجران  شـکل 
کار  کارخانه یا شرکتشـان، از  که با تعطيلی  کارمندان سـابقی  کارگران و  بدون اوراق هویت، 
کنان ایـن »ضـد- جامعه«ها حس بـی کفایتی، تحقير و  بیـکار شـده بودنـد... در ميـان سـا
عـدم احسـاس تعلـق بـه جامعـه کل، بـارز بـود. ضـد- جامعـه هایـی که در شـرایط بحـران و 
شورش اجتماعی در جامعه کل حضور می یافتند و خشم و نفرت خود را با اعمال خشونت 
کمربندی از ناامنی به دور جامعه به وجود آورده بودند. این فقر جدید اما  ابراز می کردند و 
بـا سياسـت هـای توسـعه ارتباط می یافـت. از نظر برخی از اقتصاددانـان، این فقر محصول 
که در سـطح  که توسـعه به خود می گرفت. همچنان  ثروت و اشـکال سـرمایه دارانه ای بود 
بیـن المللـی برخـی از اقتصاددانـان اشـاره داشـتند که عقـب افتادگی اقتصادی کشـورهای 
کاپیتاليستی توسعه کشورهای ثروتمند است،  جهان سوم اغلب به دليل سياست های 
وجـود فقـر هـم در جامعـه، ناشـی از سياسـت هـای توزیـع قـدرت و ثـروت در جامعه بـود و از 
این رو با گسترش ثروت، فقر هم افزایش می یافت. در نتيجه جامعه شناسی انتقادی نه از 
که محصول سياست های نئوليبرال، سرمایه  گفت. نابرابری ای  که از نابرابری سخن  فقر 
که هدفی جز سود و بهره برداری  داری افسارگسيخته و سياست های اقتصادی ای است 
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هر چه بیشـتر ندارد و منجر به رشـد فقر می شـود.
در ایـران نيـز بـا هميـن فـراز و فـرود توجـه بـه فقـر روبـه رو بـوده ایـم. دوره انقالبـی، دوره اراده 
ک، انقالبی  گفته حسـين زاده، بازجوی سـاوا که به  سـاخت جامعه ای برابر بود. دوره ای 
شـدن بـا دوریـال ممکـن می شـد. دوریـال، قيمـت بليت اتوبوس برای رفتن از شـمال شـهر 
بـه جنـوب شـهر بـود. در ایـن سـفر، فـرد بـا مشـاهده تفـاوت عظيـم طبقاتی ميان جنـوب و 
شـمال، بـه سـمت مبـارزه کشـيده می شـد. مبارزه با شـرایطی که منجـر به ایـن نابرابری ها 
گـذار از آن دوره، جای خود را بـه اراده زندگی دادند. به  می شـد. امـا آرمـان هـای انقالبـی، با 
کـه انقالب و  کـه برخـی انقالبیـون سـابق می خواهند، حـق خـود را از زندگی،  نظـر می رسـيد 
جنگ و مبارزه به تعویق انداخته بود، بگيرند. در این دوره توجه به خود، خانواده خود، 
گرفـت و »فردگرایـی  زندگـی خـود، جـای آرمـان خواهـی و جامعـه خواهـی و همبسـتگی را 
کسی به  گسترش یافت. در این »جامعه افراد« به تعبير نوربرت الياس، هر  خودخواهانه« 
دنبال حل مساله خود و حتی همبستگی نيز وجهی خودخواهانه یافته است به این معنا 
کمک به فقرا برای رستگاری روح خود است، نه در جهت ساخت جامعه ای برابر.»کار  که 
خيـر« بـرای سـاخت آخـرت خـود اسـت، نه تـالش بـرای »احقاق حقـوق اجتماعی«. کمک 
بـه محرومـان در سـيمای »رحـم« و »ترحـم مذهبـی« تصـور می شـود نـه بـه عنـوان مطالبـه 
اجتماعـی و احقـاق حـق. در ایـن رفتـار جدیـد، مسـاله فقـر تبدیـل شـده اسـت بـه توجه به 
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فقـرا. دیگـر نـه از فقـر بـه عنـوان یک مسـاله اجتماعی بلکـه از فقرا نـام برده می شـود و وجود 
فقرا، نه با نابرابری اجتماعی، روابط سلطه و بازتوليد قدرت و ثروت نسل به نسل، بلکه با 
نابرابری های طبيعی فردی، عرضه/ بی عرضگی، زرنگی/ تنبلی، شایستگی یا بی کفایتی 
کـه در پیـاده رو فـال  کـودک فقيـری را  کـه مـادری  افـراد... تحليـل می شـود. شـاهد بـوده ام 
گه درس نخونی، اینجوری  کن عزیزم. ا گفت: »نگاه  می فروخت را به فرزندش نشان داد و 

می شی!«
کـردم، در جامعـه مـا نيـز امـروز در حـال بـروز و ظهـور  کـه در اروپـا بـه آن اشـاره  همـان رونـدی 
گرفته اسـت،  کـه فقر به خود  اسـت. از هـم گسـيختگی بافـت اجتماعـی و اشـکال جدیدی 
فقری که اغلب نه محصول بیکاری که محصول کار است، فقر کارگران، زحمت کشانی که 
کار برایشان ثروتی به همراه ندارد و فقط برای حفظ و بقای موجودیت است. چرا که ثروت 
کار که محصول باروری سرمایه است. سود سرمایه است  در بسياری از موارد، نه در نتيجه 
گيری محله های  که ثروتمند می کند نه عرق جبين! ظهور و تکثير حاشيه نشينی، شکل 
بسته فقر و خشونت، محله هایی که کالنتری به آن راه ندارد یا نمی خواهد داشته باشد، 
که»خشـونت«  که به دليل تمرکز، دوری از شـهر و بی امکاناتی، نه»مهر«  »مسـکن« هایی 
کـه فـرد را از فرآینـد اجتماعی شـدن خارج می کند و به حاشـيه  را بازتوليـد می کننـد، اعتيـاد 
کـه از ابـراز خـود شـرم می کند،  جامعـه می رانـد، خانـواده هـای تـک سرپرسـت، فقـر پنهانـی 
پناهنـدگان همسـایه... اینهـا اشـکال کهنـه و نـو نابرابـری و فقر در جامعه امروز ما هسـتند. 
کنـار مظاهـر بیرونـی ثروت که در خيابـان ها خودنمایی می کنند،  کـه در  فقـر و نابرابـری ای 
بیش از هميشه آشکار و عریان است و ما را به عنوان انسان، به عنوان مسلمان، به عنوان 

روشـنفکر یا جامعه شـناس به پرسـش می کشد و متهم می کند.
کسـی مسـوول اسـت؟ در درجه اول، قدرت سياسـی. پرداختن به فقر همواره مسـاله  چه 
ای سياسـی بـوده اسـت. فقـر وجـود دارد و تکثيـر می شـود چـون اراده سياسـی مبـارزه با آن 
گفته بود: »نمی  که مسوول نيروی انتظامی  نيست. دیروز در تيتر اول روزنامه ای خواندم 
کـه برای  گر یـک درصد از غيرتی  کـردم ا کنيـم؟« و فکر  توانيـم یـک تنـه بـا بدحجابـی مبـارزه 
کار می بسـتند، امـروز بـا ایـن وضعيـت  مبـارزه بـا بدحجابـی نشـان دادیـم را در مـورد فقـر بـه 
روبه رو نبودیم! قدرت سياسـی، مسـوول اسـت چرا که حساسـيتی که نسـبت به حجاب، 
کـه فقـر را  سياسـت و حفـظ قـدرت داشـت و دارد را در مـورد فقـر نـدارد. مسـوول اسـت چـرا 
کار نـدارد. امـا جامعـه نيـز مسـوول اسـت. مـردم هم  بـه عنـوان مسـاله اجتماعـی در دسـتور 
کـه وقتی فقر  مسـوول هسـتند. مـن. مـا. همـه! و مگـر نـه اینکـه از آمـوزه هـای نسـل مـا بـود 
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کل مردم مسـوولند؟ مگر این جمله ابوذر را به نقل از شـریعتی تکرار  در جامعه ای هسـت 
که در خانه اش نانی نمی یابد و با شمشـير آخته اش  کسـی  که »در شـگفتم از  کردیم  نمی 

بـر مردم نمی شـورد؟«
کـردن جامعـه نسـبت بـه ایـن پرونـده  کـرد حسـاس  کـه مـا می توانيـم  کاری  کـرد؟  چـه بایـد 
است، همان حساسيتی که تا دیروز با دیدن فقر ما را برمی آشوباند و به فعاليت می خواند. 
کادمـی. طـرح آن بـه  کـردن ایـن پرونـده در ميـان جامعـه، در محيـط فکـری، در آ مطـرح 
عنـوان یـک مسـاله اجتماعـی نـه همچـون بـی کفایتـی شـخصی. مسـاله پـردازی و مفهـوم 
کـرد؟ اینکـه عـادت نکنيـم. عادی سـازی نکنيـم. از  پـردازی و مداخلـه در آن. چـه می تـوان 
طبيعی بودن اقشار متفاوت اجتماعی صحبت نکنيم... فقر را تئوریزه نکنيم. هر بار با فقر 

همچـون یـک شـوک، یـک حادثـه، یک تصـادف برخـورد کنيم و بـا آن مقابله کنيم.
کـردم و بـا ادامـه ایـن تجربـه هـم بـه پایـان می بـرم. در بازگشـت از  صحبتـم را بـا تئاتـر شـروع 
که از بهت و بغض  که ایستادیم، سرش را برگرداند تا مرا  تئاتر، راننده در اولين چراغ قرمزی 
خاموش شده بودم، نصيحت کند.»خانم، خودتان را درگير اینها نکنيد. اینها، غيرشمارند. 
به شمارش نمی آیند. شناسنامه ندارند. حساب نمی شوند. در محله خودشان، زادوولد 
می کننـد و فسـاد و مـواد و مـرگ. خودشـان می ميرنـد یـا در تسـویه حسـاب هـای داخلی به 
قتل می رسند... به ما مربوط نيستند. ربطی به ما ندارند. خودتان را درگيرشان نکنيد.«

گرفت و  در همين حال، دختربچه ای دستش را از پنجره باز ماشين تو آورد و جلو صورتم 
گفت: خاله! فـال می خری؟ فال!

کـرده بود و در هـر چهارراهش می دیدی  فقـر بـه ما ربط داشـت. مربوط بود. شـهر را اشـغال 
کـودکان مـا را غـارت می کند. همانجا یاد جمله ای از کامو افتادم و به خود گفتم  کـه چطـور 
آیا این ترجمان اجتماعی دین نيست؟ همان دینی که عالمه حکيمی در این کتاب به ما 

کارم می آید سعادت، وقتی دیگران در آن سهيم نيستند. می شناساند؟ »به چه 
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  حکیمی 
و بازگشت به قرآن

احسان شریعتی
روزنامه اعتماد/ ۸ تیر ۱۴۰۰
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ویژگی منحصر به فرد شخصيت استاد محمدرضا حکيمی در تاریخ اندیشه معاصر ایران با 
پروژه سترگ اصالح اخبار و احادیث گره خورده است. یعنی اصالحگری در مجموعه عظيم 
که در فرهنگ سنتی شيعه طی قرون و ساليان متمادی و ادوار  احادیث و اخبار و روایات 
که در این  تاریخی توليد و انباشت شده است. فراز و نشيب های تاریخی موجب شده 
ميراث گرانبار صحيح و سقيم و خرافه و اصول عقاید با هم آميخته باشند. برای نمونه این 
آميختگی را به وضوح در بحاراالنوار، دایره المعارف بزرگ عالمه مجلسی می توان مشاهده 
کرد.  پروژه استاد محمدرضا حکيمی، تسویه این ميراث بر اساس روش مطابقت قرآن 
است. یعنی اخبار و احادیث را با آیات قرآنی می سنجند و آن روایات و احادیث و اخباری 
که با نص صریح قرآن تایید می شوند. این پروژه در بنياد خود موجب  گزینند  را برمی 
تقویت تفکر بازگشت به قرآن است. زیرا بازگشت به قرآن در حوزه ها به علت تسلط علوم 
گرایش  و معارف سنتی مغفول واقع شده بود. این مهجور ماندن قرآن را برای نمونه در 
اخباری شاهدیم که به خصوص در شيعه تاریخی به ویژه پس از صفویه شاهد هستيم.  در 
اصالحگری استاد حکيمی و همکاران شان این مجموعه احادیث و اخبار تسویه می شود 
و به جایگاه واقعی خودش باز می گردد که این کار در نوع خود اقدامی روشنگرانه و اصالحی 
گرایانه و دین پیرایانه )reformative( است. این پروژه همچنين از حيث روش  یا تسویه 
شناختی )methodological( نوعی اسالم تطبيقی را در مقابل اسالم های انطباقی تقویت 
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گرایش های انطباقی، اسالم نوعی پوشش است برای دستگاه ها و روش  می کند.  در 
های فکری دیگر اعم از شرقی و غربی و هندی و عرفانی و فلسفی و عقالنی و  برای مثال 
گر چه روحی متفاوت از فلسفه یونان دارد، اما فيلسوفان  سنت عظيم فلسفه اسالمی ا
کربن دستگاه فکری  مسلمان به هر حال برخالف آنچه شریدر می گوید، به تعبير هانری 
گرفتند. در نتيجه در سنت فلسفه اسالمی، فرهنگ و ادبیات  و روش شناسی را از یونان 
اسالمی تبدیل به پوششی برای دستگاه فکری افالطونی یا نوافالطونی به خصوص در 
که  حوزه سياسی شد و تبعات مهمی در تاریخ اندیشه داشت.  اما روش شناسی تطبيقی 
استاد حکيمی نيز مطابق آن می اندیشد، برای قرآن یک بینش و جهان بینی مستقل و 
متفاوت قائل می شود. البته شکل سنتی این دیدگاه را می توان در ميان اصحاب مکتب 
که اسالم را باید از عرفان  تفکيک شاهد بود. یعنی قائالن به این روش شناسی معتقدند 
که مکتب تفکيک شکل ضدعرفانی و  کرد. اما در شکل سنتی آن  و فلسفه تفکيک و جدا 
ضدفلسفی می گيرد. اما این روش شناسی در شکل نوپیرایانه و رفورماتوری مثل دیدگاه 
که برای جهان بینی اسالمی  دکتر شریعتی جنبه تطبيقی می گيرد. یعنی درست است 
که این جهان بینی با سایر مکاتب و نحل  استقالل و اصالت قائل است، اما معتقد است 
گفت وگو این جهان بینی مستقل و  گفت وگو می نشيند و در این  و ادیان و مذاهب به 
اصيل اسالمی هم ویژگی های خاص خودش را دارد و هم به روش تطبيقی با دیگر جهان 
بینی ها سنجيده می شود. یعنی مثال نسبت مفاهيم غيب و شهادت در جهان بینی 
اسالمی با نسبت مفاهيم مشابه در سایر جهان بینی ها و ایدئولوژی ها سنجيده می شود، 
گرایش تطبيقی متفکرانی چون شریعتی  بدون اینکه التقاطی صورت بگيرد.  بنابراین 
کرد  گرایش التقاطی به معنای ترکيب نامنسجم است. البته باید توجه  و حکيمی، ضد 
گزینش جنبه های خوب و مثبت، در همه جهان  که التقاط به معنای ایجابی آن یعنی 
بینی ها رخ می دهد و ما هيچ ایدئولوژی غيرالتقاطی نداریم. از این حيث مجموعه تالش 
گردآوری  که زبده آن در مجموعه عظيم الحيات  های ارزنده استاد محمدرضا حکيمی 
که شریعتی هم ذیل  گرایش تطبيقی در جهت دین پیرایی قرار می گيرد  شده، در سنت 
که استاد  همين سنت قابل ارزیابی است.  دکتر شریعتی از همين جهت وصيت می کند 
محمدرضا حکيمی آثارش را از جهت اصالت و ثقه بودن مورد ارزیابی قرار دهد، زیرا از این 
که آثار او التقاطی به معنای  جهت بسيار به شریعتی انتقاد می کردند برخی مدعی بودند 
گروهی  گر چه  منفی آن است. البته استاد حکيمی در آثار دکتر شریعتی دست نمی برد. ا
برای این کار تشکيل می شود، اما عده ای از جمله مرحوم شهيد بهشتی با این کار مخالفت 
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کار آثار استاد حکيمی را مورد تایید قرار داده است.  می کنند. منظور آنکه شریعتی با این 
که دکتر شریعتی از افراد دیگری چون شهيد مطهری یا مرحوم عالمه  گفته می شود  گاهی 
محمدتقی جعفری برای ارزیابی آثار خودش درخواست کرده است. اما این ادعاها درست 
نيست و دکتر تنها از استاد حکيمی این را درخواست کرده بودند. اما همان طور که استاد 
گفتند، استاد حکيمی هم به آثار شریعتی دست نمی زند، زیرا استاد  اسفندیاری هم 
کار شریعتی منتشر شده و از سوی دیگر ایراد اساسی  که از یک طرف  گفته اند  حکيمی 
ندارد.  کوتاه سخن آنکه استاد محمدرضا حکيمی جایگاه واالیی در تاریخ اندیشه معاصر 
که حال ایشان هر  کرده است. اميدواریم  ایران دارد و بیماری پیش آمده همه ما را نگران 

چه زودتر بهبود یابد. با اميد.
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منهای فقر

محمدرضا حکیمی	 
انتشارات  علمی و فرهنگی الحیاة 	 

ــا ســرعــت زیــــادی در حـــال فــردگــراشــدن  ب
هستیم و فردگرایی نسبت مستقیم دارد با 

بی آرمانی.
تفاوتی هست میان آرمان های ادیان با شرایع 
آن ها. شرایع ادیان شاخصه های جامعه ی 
آرمانی هستند و نه محتویات آن. ما به جای 
سخت گیری در زمینه ی آرمان ها یا همان 

بر  پافشاری  بــه  جامعه،  ظــرف  محتویات 
احکام و شرایع رو آورده ایــم. مسلم است تا 
که ظرف اسالم از محتویات آرمانی  زمانی 
خالی باشد، داغ کردن آن فقط موجب ترک 
خوردنش می شود. راه تصحیح شرایع، دامن 

زدن به آرمان هاست.
ــت بــاشــد اما  ــ ــان طبیعتا بــایــد دوردسـ ــ آرم
آرمان های امروز ما نه تنها از فاصله ی کافی 
گذشته  بــرخــوردار نیستند بلکه بعضا در 
اسالمی  حکومت  مثل  یافته اند!  تحقق 
ــا انــــرژی هــســتــه ای! نتیجه آن مــی شــود  ی
ــراد جامعه، می شوند  کــه آرمــان گــراتــریــن افـ

متعهدترین آن ها به حفظ وضع موجود!
در چنین شرایطی »مبارزه با فقر« همچنان 
که می تواند  پر طــراوت تــریــن آرمــانــی اســت 
گیرد. سال های سال است  مورد توجه قرار 
حل ها  راه  همه ی  در  سیاست  سیاه  روح 
حلول کرده. شاید وقت آن رسیده باشد که 
بیدار شویم و بفهمیم عدالت اجتماعی از 
راه انفاق اجتماعی محقق خواهد شد نه از 

طریق تصرف پاستور و بهارستان و….
اسالم سیاسی هم زاد منفعت طلبی است. 
به سادگی می توانیم نام آن را منفعت طلبی 

معرفی کتاب
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اصــوال چنین  اگــر  البته  بگذاریم.  اسالمی 
چیزی قابل تعریف باشد! چون اسالم واقعی 
همان ایثار اســت. اســالم سیاسی منهای 
ایثار اجتماعی مفهومی است خودمتناقض 
بــار دیگر در ذهنتان دستاوردهای  و پــوچ. 
اسالم سیاسی را مرور کنید. می بینید؟ همه 
اجتماعی  ایثار  دستاوردهای  حقیقت  در 
که  باشد  آن رســیــده  وقــت  هستند. شاید 
ــالم و ایثار  ــالم سیاسی بــه ســـوی اسـ از اسـ
اجتماعی در راه آرمان های عریقی چون »فقر 

زدایی« هجرت کنیم.

درس های منهای فقر

سارا شریعتی	 
گردآورنده: علیرضا کیا	 
انتشارات علمی و فرهنگی الحیاة	 

کتاب " درس هــای منهای فقر" مجموعه 
تا  از 13۹2  شش سخنرانی ســارا شریعتی 
رونمایی  بــه مناسبت  کــه  اســـت     13۹۸
رضا  محمد  اســتــاد  فقر  منهای  کــتــاب  از 
حکیمی  ایراد شده است، و در سال 13۹۹  
یــافــت.  استاد  کیا انتشار  بــه همت علی 
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حکیمی متن حاضر را مالحظه  نمودند و 
یادداشتی را به ان افزوده اند که بنا به توصیه 
کتاب درج شده است.  ایشان در انتهای 
کتاب "منهای فقر"، یکی از آخرین آثار استاد 
حکیمی است که  که در سال 13۹2 انتشار 
اولین اعتراضات  از  یافت، سال ها پیش 
کشور،  در  موجود  اقتصادی  شرایط  علیه 
انقالب  از  پس  طبقاتی  ی  جامعه  نقد  در 
کــتــاب ســارا  نــگــاشــت. در رونــمــایــی ایـــن 
گفت، "از نظر من، این ماجرای  شریعتی  
شکست بود که عالمه حکیمی در منهای 
کــه نــوشــت: »اگــر  فقر روایـــت مــی کــرد. آنجا 
ظلم اند،  ریشۀ  برانداختن  بــرای  انقالب ها  
برطرف  گــام، در جهت  باید در نخستین 
کردن ظلم از مظلوم ترین ها باشند… وگرنه 
قیام هایی خواهد بود در جهت جابه جایی 
ــه مــی گــفــت:  کـ قـــــدرت و ثـــــــروت.« آنـــجـــا 
»سرمایه داری، انقالب را تخلیۀ ایدئولوژیک 
کــرد و اگــر برخی از آنــان پیش از پیروزی به 
انقالب کمک کردند، پس از انقالب هزاران 
بار بردند...« یا اینکه: »در این انقالب، کشور 
را از دست طاغوت سیاسی گرفتیم، اما این 
افتادیم.«  اقتصادی  طاغوت  دامــن  به  بــار 
مــنــهــای فــقــر عــالمــه حکیمی بــــرای مــن، 
روایت شکست بود." چرا که به گفته استاد 
حکیمی: " چرا که به گفتۀ عالمه حکیمی 
فــقــر و محرومیت ها  نــیــســت،  ــــی  »فــقــر ذات
عرضی و تحمیلی است و از سوی اغنیا و 
عملکرد حاکمیت های کذاب به محرومان 

 تحمیل مــی شــود.« )منهای فقر: ص ۵4(
که پایگاه دینی  از نظر وی، "یکی از دالیلی 
با جامعۀ   و مبارزه  نقد  استاد حکیمی در 
طبقاتی نابرابر اهمیت می یابد، تغییر جایگاه 
اجتماعی دین پس از انقالب است. دین 
و هــشــداردهــنــده  نــاظــر  دیــگــر در موقعیت 
موقعیت   در  مواقع  از  بسیاری  در  نیست. 
مسدئول و مجری است و فاصلۀ الزم را برای 
نقد آنچه خود ساخته ندارد. از این رو نقش 
عالمان دینی مستقل از قــدرت  به عنوان 
ناظر، منتقد وضع موجود و هدایت کننده به 

سوی دین راستین اهمیت می یابد".
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 مقدمه ای بر مواجهه 
 با علوم اجتماعی 

در متن سنت های شیعی

آرمان ذاکری	 
انتشارات نگاه معاصر	 

کــتــاب »مــقــدمــه ای بـــر مــواجــهــه بـــا علوم 
به  شیعی«  سنتهای  متن  در  اجتماعی 
صورت تطبیقی به سنجش آرای سه متفکر 
متعلق بــه ســه جــریــان مختلف در سنت 
های شیعی)آیت اهلل جوادی آملی)فلسفه 
ــه حــکــیــمــی)مــکــتــب  ــالمـ ــی(، عـ ــ ــالمـ ــ اسـ
تفکیک( و دکتر علی شریعتی)روشنفکری 

دینی(( پرداخته است
محمدرضا  عالمه  آرای  نسبت  سنجش 
اجتماعی،  عــلــوم  بــا  نسبت  در  حکیمی 

کتابی است به قلم آرمان ذاکری  فصلی از 
که با عنوان »مقدمه ای بر مواجهه با علوم 
به  شیعی«  سنتهای  متن  در  اجتماعی 
هــمــت نــشــر نــگــاه مــعــاصــر، در نمایشگاه 
ــت. ایــن  ــ ــده اس کــتــاب امــســال عــرضــه شـ
کتاب ذیل مجموعه ای با عنوان »جامعه 
ســارا  دکــتــر  سرپرستی  بــا  تشیع«  شناسی 
شریعتی و با مقدمه ایشان با عنوان »در معنا 
تشیع«  شناسی  جامعه  محدودیتهای  و 
بــه چــاپ رســیــده اســـت. جلد دوم از این 
مجموعه با عنوان »طلبه زیستن، پژوهشی 
جامعه شناختی در سنخ شناسی زیست 
طلبگی« به قلم مهدی سلیمانیه نیز روانه 

بازار نشر شده است.
کــتــاب »مــقــدمــه ای بـــر مــواجــهــه بـــا علوم 
در  شیعی«  سنتهای  متن  در  اجتماعی 
6 فصل تنظیم شده و به صــورت تطبیقی 
به سنجش آرای سه متفکر متعلق به سه 
جریان مختلف در سنت های شیعی)آیت 
اهلل جــوادی آملی)فلسفه اسالمی(، عالمه 
علی  دکــتــر  و  تفکیک(  حکیمی)مکتب 
پرداخته  ــی((  ــن دی شریعتی)روشنفکری 
است که در ادامه شرح خالصه ای از فصل 
عنوان  بــا  حکیمی  عــالمــه  آرای  سنجش 
ــذاری در علم و  ــدگ »عــالمــه حکیمی و ح

فلسفه« خواهیم پرداخت.
مکتب  با  نسبت  در  اثر  این  مهم  نوآوری 
توضیح  خود  نویسنده  آنچنانکه  تفکیک 
از پایان مطالعات  که »پس  داده آن است 



دفترهای بنیاد7272
شماره ۱/ خرداد ۱۴۰۰

دکتر  خانم  توسط  اثر  مقدماتی،  نگارش  و 
و  گرفت  قرار  بازبینی  مورد  شریعتی  سارا 
اصالحات و نکات مورد نظر ایشان مد نظر 
قرار گرفته و بر این مبنا این فصل بازنویسی 

شد.
پس از آن متن نوشته شده به خدمت عالمه 
ــه شــد. ایــشــان با  محمدرضا حکیمی ارائـ
وجــود مشغله های بسیار، منت نهاده و به 
دقت متن را مطالعه نمودند و اصالحاتی را 
در این باره متذکر شدند. پس از چند نوبت 
مراجعه حضوری به ایشان و بحث پیرامون 
موجود  ابهامات  و  مسئله  مختلف  ابعاد 
در آثار عالمه حکیمی، نهایتا یک بار دیگر 
گفته های ایــشــان در جلسات  بــا توجه بــه 
خصوصی متن بازنویسی و به ایشان عرضه 
شد. ایشان یک بار دیگر متن نهایی را مورد 
بازبینی قرار دادند و با لحاظ همه نکات مد 
نظر، نهایتا متن فعلی مورد تایید قرار گرفت.«
کتاب حاضر  به همین دلیل این فصل از 
نــو در شرح  گشایشی  بــه مثابه  مــی تــوان  را 
علوم  با  نسبت  در  تفکیکی  عالمان  آرای 
»حکومت  کتاب  اگــر  دانست.  اجتماعی 
حکیمی  عالمه  آرای  روشنگر  را  اســالمــی« 
در حــوزه سیاست و »منهای فقر« را تبیین 

»اقــتــصــاد« بدانیم«،  ایــشــان در حــوزه  آرای 
و ضــرورت  انتشار فصل »عالمه حکیمی 
کتاب  در  فلسفه«،  و  علم  در  حــدگــذاری 
»مواجهه با علوم اجتماعی« با تایید عالمه 
عالمه  ــوجــه  ت و  ورود  نــشــانــگــر  حــکــیــمــی، 
حکیمی به سومین عرصه مهم اجتماعی 

یعنی عرصه »علم و اندیشه« است.
در ایــن اثــر آرای عالمه حکیمی در نسبت 
ــرخــی از  بـــا عــلــوم اجــتــمــاعــی از مــدخــل ب
پایه ای ترین مفاهیم نظیر »عقل«، »علم« و 
»عینیت« بررسی شده است و درک مکتب 
ایــن مفاهیم دارای زمینه های  از  تفکیک 
گیری علوم اجتماعی  ــرای شکل  جــدی ب
در نسبتی تفکیک شــده از دیــن، قلمداد 
آرای  نویسنده بسط  می شود. در حقیقت 
تفکیکی به حــوزه علوم اجتماعی را زمینه 
ساز انقالبی جدی در نسبت میان علم و 

دین دانسته است.
ذیل  حکیمی،  عــالمــه  آرای  سنجش  در 
عنوان »مبادی عقلی« به ایــن نکته اشــاره 
شده که قول به تفکیک میان الهیات الهی 
و الهیات بشری، ثمرات مهمی را در برقراری 
نسبتی با علوم اجتماعی در مکتب تفکیک 
بــه دنــبــال خــواهــد داشـــت. الهیات الهی 
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از »عقل  به عنوان منظومه ای متولد شــده 
دفائنی«، از الهیات بشری متولد شده توسط 
»عقل سطوحی«)همان عقل عام بشری(، 
»فلسفه  هـــای  یــافــتــه  مـــی شـــود،  تفکیک 
اســالمــی« بــه دلیل اصـــرار برخی بــر نسبت 
دادن آنها به گوهر و ذات دین نقد می شود، 
اختالفات میان فالسفه و »تاریخی« بودن 
محتوای فلسفه اسالمی برمال شده و اینگونه 
ــاریــخ اندیشه«  بــه خــصــوص بــا تــوجــه بــه »ت
زمینه بــرای »نقد عقل بشری« باز می شود.
علوم  بــشــری،  عقل  دانستن  خطاپذیر  ــا  »ب
حاصل از این تعقل، اعم از فلسفه، عرفان 
یا علوم طبیعی و انسانی نیز علومی آغشته 
کــه در هر  بــه خطا و اشــتــبــاه خــواهــنــد بــود 
عصری تغییر کرده اند و اختالفات زیادی نیز 
میانشان راه یافته است. بر این گونه درک از 
تعقل بشری و علوم برآمده از آن نتایج بسیار 
مهمی مترتب می شود که مهمترین آن لزوم 
ــای  ــداوم در دســت آوردهـ “بــازانــدیــشــی” مـ
ِخــَرد بشری و سپردن آن دستاوردها به تیغ 
“خــرد نقاد” است تا اشتباهات احتمالی 
عقل خطاپذیر انسان، در این روند اصالح 
که مکتب  گردد. از اینجا استفاده می شود 
تفکیک، اقدامی بزرگ در جهت »نقد عقل 

نظری« است که از خالل توجه تفکیکیان به 
“تاریخ” فلسفه اسالمی و لذا “تاریخ عقل 
نظری” میسر شده است.«)ذاکری، 13۹2 : 

)13۵
طبیعی است در چنین چارچوبی یافته های 
بشری،  موقت  و  مــحــدود  و  خطاکار  عقل 
و اصوال  بــود  نخواهند  »دینی«  و  »مقدس« 
بشری  عقل  یافته های  ــازی«  سـ »اســالمــی 
اعم از علم و فلسفه، نه تنها وجهی نخواهد 
داشت، بلکه خلط منظومه هایی است که 
باید مستقل از یکدیگر باقی بمانند. ثمره 
الهیات  و  الهی  الهیات  میان  »تفکیک« 
ــشــری، از ایـــن رو پــذیــرفــتــه شـــدن »عــلــوم  ب
اجتماعی« در »حد خویش« در تفکیک از 

علوم و معارف دینی خواهد بود.
مفهوم  دو  از  ــت  ــم ــزی »ع دیــگــر  ــوی  ــ س از 
قرآنی  “تجربه گرایی”  و  “عینیت گرایی” 
نیز می تواند پرتویی بر نسبت میان اسالم و 
علوم اجتماعی بیندازد. توجه فراوان به این 
دو مفهوم در آثار حکیمی، سبب می شود 
تا توجه به عینیت تاریخ و جامعه و تحلیل 
و  جامعه  طبیعت،  در  عینی  پــدیــده هــای 
کند. اما این  تاریخ، ارزش و اهمیت پیدا 
ــذاری و دعــوت قــرآنــی، بــا توجه به  ــ ارزش گـ
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خطاپذیری و در معرض تغییر و اصالح بودن 
عقل بشری، هرگز داده های به دست آمده 
توسط عقل بشر در اثر این رویکرد و دعوت 
قرآنی را به دین منتسب نمی کند و در نتیجه 
“علوم” و “فلسفه های” بشری به این معنا 
“اسالمی” نخواهد شد. دعــوت به نقادی 
دائــم فلسفه و علم و “بازاندیشی” در آنها 
توسط عقل نقاد بشر و مقدس نشدن علوم 
و فلسفه ها، تنها در چارچوب این دیدگاه 
پــذیــرش نقص های  بــا  و  عــالمــه حکیمی 
فراوان عقل و علم بشری معنا پیدا می کند. 
کــه خــود چنانچه ذکــر شــد حاصل  امـــری 
و علم بشری است  به عقل  تاریخی  نگاه 
اعتراف  آن  به  نیز  بشر  بزرگان  از  بسیاری  و 

کرده اند«)همان : 162(
عالمه حکیمی در توضیح مبانی دینی این 
گــوی خــود با نویسنده  گفت و  دیــدگــاه در 
که »در روایــات آمده  کرده اند  کتاب، اشاره 
که “فـــراغ” و آسودگی و بی کاری در  اســت 
حقیقت انسان را خسته می کند و فسادآور 
ــادق)ع(در  اســت. به همین دلیل امــام صـ
این  خداوند  که  فرموده اند  مفضل  توحید 
کــرده است.  مسائل را به خــود بشر واگـــذار 
لذا علوم طبیعی و مادی و صنایع و ِحَرف 
همه به خود بشر واگــذار شده اســت. آنچه 
در توحید مفضل مورد اشاره امام صادق)ع( 
گرفته، همه ی علوم بشری و این علوم  قرار 
جدید را در بر می گیرد. همه آنچه در دست 
بشر است، علوم مادی است، هر جا وارد مرز 

معنوی می شود، یعنی بخواهد به حقایق 
عالم اشاره کند از دسترس بشر بیرون خواهد 
ــرای اشـــاره به آن ناچار از بازگشت  شد و ب
کلی هستیم. به عنوان مثال برای  به علم 
کلی حیات، ابتدا باید حی را  درک مفهوم 
کــرد. اینجا دقیقا رونــد بر عکس علم  درک 
تجربی می شود. چون علوم تجربی بر روی 
جزئیات تمرکز دارند و علوم عقالنی بر روی 

کلیات.«)همان : 161(
تاکید عالمه بر اینکه » ما حتی مارکس را 
که به نقد مناسبات سرمایه داری  هم آنجا 
که  حالی  در  می کنیم،  ستایش  پرداخته، 
 : نقد داریم.«)همان  او  به  در خداشناسی 
161( نشان می دهد که مکتب تفکیک، بر 
خالف درک رایج فلسفی به غرب نیز به مثابه 
یک کل و با نگاه ذاتگرایانه نمی نگرد. بلکه 
با بهره مندی از دیدگاهی »عینی« به سراغ 
گزینش دست  »واقعیت« غــرب رفته و به 
می زند. نگاه »حدگرایانه« حکیمی در همین 
فقرات نیز به خوبی قابل رویت است. این 
ــرا، بــه خــوبــی مرزبندی  گـ مــوضــع عینیت 
جدی عالمه حکیمی و آیت اهلل سیدان به 
تفکیکی  سنت  اصلی  نمایندگان  عنوان 
که بی  در عصر حاضر را با برخی جریاناتی 
بهره مندی از اساتید تفکیکی یا تایید آنها، 
اخیرا از طرق مختلف سعی بر انتساب به 

»تفکیک« دارند، نشان می دهد.
به  آنچه  پژوهش،  این  یافته های  اساس  بر 
نسبت  تحلیل  در  نهایی  سخن  عنوان 



اسالم و علوم اجتماعی در مکتب تفکیک 
خوانشی  چنین  »در  آنکه  گفت  می توان 
و  اسالم  نسبت  باب  در  حکیمی  آرای  از 
یعنی  تفکیک،  بحث  اجتماعی،  علوم 
به  آنها  وارد نشدن  و  علوم  حد شناسی 
حوزه هایی که توانایی ورود آن را ندارند نظیر 
معارف وحیانی و مسائل ماوراء طبیعی و 
می ماند  باقی  خویش  قوت  به  متافیزیکی 
علوم  از  بشری  علوم  تفکیک  از  واقع  در  و 
که علوم  وحیانی دفاع شده با این تبصره 
شده،  پذیرفته  خویش”  “حد  در  انسانی 
در  آنها  مفید  کارکردهای  و  یافته  رسمیت 
دینی  مکتبی  کلی  هنجارهای  راستای 
مورد تایید قرار می گیرند بدون آنکه “علوم 
اجتماعی بشری”موجود، “اسالمی” شمرده 
که علوم طبیعی)فیزیک،  شود، همچنان 
که در  شیمی، ستاره شناسی، طب و … ( 
دیدگاه تفکیکی از آنها به عنوان “صنعت” 
های  کاستی  و  نواقص  عین  در  شد،  یاد 
ارائه  بشر  به  را  بسیاری  خدمات  بسیار، 
می دهند. به نظر می رسد در تحلیل نهایی 
بتوان از مکتب تفکیک، به عنوان بنایی 
که علوم انسانی و اجتماعی  کرد  نظری یاد 
در آن مجالی برای حضور و رشد و توسعه 
می یابند و این بر خالف تصور عمومی است 
که کلیت جریانات حوزوی و فکر سنتی را 
کامل با علوم انسانی و اجتماعی  در تقابل 

ارزیابی می کند.«)همان : 164(
منبع: سایت مکتب تفکیک




