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 گفتار پيش 

 شـمار  در آنهـا  نـام  كه دارند وجود هايى چهره بوم، و مرز هر تاريخ در
 تـاريخ  روايـت  در نامها اين از بعضى. است شده ثبت تاريخ برجستگان

 درك و فهـم  براستى كه هستند مطرح اى بگونه جوامع انديشه و فرهنگ
 درسـت . نيسـت  ممكـن  اآنه بدون جامعه هر فرهنگى و تاريخى هويت
 الزم امرى را ها چهره اين شناخت كه است توجه درخور اهميت همين
 شــناخت در كــه اســت داده نشــان مــا ســرزمين تــاريخ امــا. ســازد مــى

 و افـراط  بـه  مـوارد،  از بسـيارى  در اجتمـاعى،  مصلحان و انديشمندان
 سـخن  و زده قلـم  چنـان  آنـان  بزرگداشـت  در يـا : ايم غلتيده در تفريط

 يـا  و ايـم  بسـته  پرثمـر  و سازنده بررسى و نقد هر بر را راه كه ايم دهران
 پسنديده خصائل گراميداشت و ياد كه ايم كوشيده آنان مذمت در چونان
 مـؤثر  هاى چهره اين ميان در. ايم گذاشته فرو را گرانقدرشان آثار و آنان
 اه،پنجـ  و چهـل  هاى دهه در بويژه كه برد نام شريعتى على دكتر از بايد

 سـرزمينمان  اسالمى احياى نهضت در او مباحث و افكار نشر و حضور
 گفتارهـاى  و نوشـتارها . اسـت  نموده ايفا انكارناپذير و مهم بس نقشى
 جوانـان  كـه  شـد  سـبب  ارشـاد  حسـينيه  در آن از پس و مشهد در وى
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 فـوج  غربى، و شرقى فكرى مشربهاى و اخالقى هاى نحله از سرخورده
 بـاز  حيـاتبخش،  و زنده و گيرا قرائتى با بار اين و م،اسال دامان به فوج

 در تفـريط  و افـراط  شاهد نيز زمان همان در كه افسوس صد اما. گردند
 و هـا  سـتايش  كـه  افسـوس  هزاران و بوديم او مخالفان و هواداران ميان

 آثـار  بـه  و باشـد  معطـوف  هايش انديشه به آنكه از بيش ها گويى مذمت
 بجـاى  و بـود  اسـتوار  هـا  شـنيده  و احساسات بر مستند، اش شده منتشر

 جدالهايى و جدلها به آلوده سخت فضايى راهنما، و راهگشا گفتگوهاى
 پيروى و ها گفته شنيدن اسالمى ديرين ادب از اثرى هيچ كه آمد بوجود

 سـخت  آن در تقـوى  عنصـر  و خـورد  نمى چشم به آن در بهترينشان از
 به سخت نيز را جستجوگر ديشمندان آن دل چنانكه بود مايه و رنگ كم
 به زبان "گويند مى آقاى" به منتقدانش استناد از انتقاد با گاه و آورد درد

 چنـد  هر او، نابهنگام مرگ و هجرت زندان، دستگيرى،. گشود مى گاليه
 مردم شكوهمند اسالمى انقالب به منتهى اجتماعى حركتهاى تسريع در

 انديشـه  احياى نهضت اما داشت، رانكارناپذي نقشى 1357 سال در ايران
 پيـروزى  از پـس . سـاخت  محـروم  گرانقـدر  انديشـمندى  از را اسالمى
 تأسـف،  كمـال  بـا  و يافـت  ادامـه  وى درباره گفتگو نيز اسالمى انقالب

 درك و فهـم  از را حقيقـت  تشنه جوان نسل تفريطها، و افراط ديگربار،
 . ساخت محروم وى هاى انديشه درست

 آن از عالمانـه  و منصـفانه  تصـويرى  ارايـه  فهـد  بـا  حاضـر  كتاب
 از خـود  كه بهشتى، دكتر شهيد اهللا آيت. شود مى منتشر فرزانه انديشمند
 اسـالمى  انديشـه  احيـاى  نهضـت  نگـر  ژرف و جـدى  كنندگان مشاركت
 و واقعيتهـا  شـناخت  خواسـتار  كـه  بود افرادى معدود از شد، مى شمرده
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 در كــه وى. بودنــد عتىشــري دكتــر آثــار قــوت نقــاط از گيــرى بهــره
 نيز خود و گرفت مى قرار مشورت مورد ارشاد حسينيه ريزيهاى برنامه

 ورزيـد،  مى مبادرت فرهنگ و انديشه كانون آن در گفتارهايى ايراد به
 واز گرفـت  مى قرار سؤال مورد او آثار و شريعتى دكتر درباره همواره
 امـا  ميمانهصـ  گفتگـوى  و مجالست و آثار دقيق مطالعه با روى همين
 نمود وى فكرى مواضع درك و فهم در سعى شريعتى، دكتر با نقادانه

 شـائبه  بـى  تالش و حقايق دريافت براى تشنگى و صداقت كه آنگاه و
 و باكانـه  بـى  نمـود،  درك و لمـس  او در را اسالمى معارف نشر براى
 متحجـران  و سوى يك از گريز دين روشنفكران هجمه از واهمه بدون
 چـه  راه ايـن  در و پرداخـت  روشـنگرى  به ديگر، سوى از انديش كج

 ايـن  سـطور  البـالى  در چنانچـه  نشـد،  متحمل كه صدمات و لطمات
 اسـت  رفتـه  او بر حقيقت از دفاع راه در كه رنجى و درد از نيز كتاب

 اهللا آيـت  ديـدگاههاى  طـرح  موازات به آنچه اما. يافت توان مى اشارتها
 شيوه شد مشوق آن انتشار در را ما ،شريعتى دكتر درباره بهشتى شهيد
 )آن دوم بخـش  در بويژه( كتاب اين مختلف بخشهاى در ايشان بحث
 .باشد مى
 بهشـتى  دكتـر  شـهيد  اهللا آيـت  از گفتـارى  بـه  كتـاب  بخـش  خستينن

 شـده  ايراد آبادان نفت دانشكده در 59/3/29 تاريخ در كه دارد اختصاص
 را خود وى اينكه شريعتى، كترد اجتماعى خاستگاه از گفتار اين در. است
 او تشـنگى  او، شخصـيت  هـاى  ويژگى دانست، مى رنج پرداخته و ساخته
 سـخن  او خـالق  و پرتحرك و پويا انديشه جستجوگرى، و دانستن براى
 ايـن  در بتـوان  شـايد  را بهشـتى  اهللا آيت گفتار بيت شاه. است شده رانده
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 برداشـتهاى  هـايش،  هانديشـ  آرائش، بود، كسى چنين دكتر": يافت عبارت
 شـدن  مسير در و دگرگونى حال در اش اجتماعى برداشتهاى اش، اسالمى

 همـه  انسـان،  فقـط  نـه  شـدن،  حـال  در است موجودى انسان، چون بود
 همـه  ميان در انسان ولى هستند شدنى واقعيتهاى طبيعت عالم موجودات
 1".است انگيزتر شگفت شدنش موجودات
 بـه  پاسخ در كه دارد اختصاص ايشان زا گفتار دو به كتاب دوم بخش
 و شـريعتى  دكتر آثار بر زمان آن در مصباح اهللا آيت كه است بوده ايراداتى
 آن دربــاره اســت الزم كــه بودنــد ســاخته وارد خاتميــت مســئله بــويژه

 . شود داده توضيحاتى
ر  بـانى  نـام  بـه  كـه  قم منتظريه علميه مدرسه حقـانى  مرحـوم  آن خيـ 
 در تجديــدنظر بــه نيــاز احســاس بــدنبال اســت، شــده مشــهور زنجــانى
 دكتـر  شـهيد  اهللا آيت همت با و علميه مدارس در زمانه معمول هاى برنامه
 شـهيد  اهللا آيـت  جملـه  از ايشـان  يـاران  و همفكـران  از گروهى و بهشتى

 اساتيدى آنكه وجود با. گرفت پا مصباح اهللا آيت و جنتى اهللا آيت قدوسى،
 نظـام  اصـالح  دربـاره  بودنـد  شـده  خوانـده  راف بدانجا همكارى براى كه

 در كه است طبيعى بودند، برخوردار همسو ديدگاههايى از خود آموزشى
 سياسـى  و اجتمـاعى  مبـارزه  در متناسب هاى شيوه بويژه ديگر، هاى زمينه
 آنـروز  جامعـه  در رايـج  عقايـد  و باافكار برخورد و ستمشاهى نظام عليه
. بودنـد  مختلـف  هـاى  سليقه داراى و نديشيدندا نمى يكسان به الزاماً ايران،

 از برخـى  بـا  آشنايى و دوستى سابقه كه بهشتى اهللا آيت شهيد همه، اين با
 

                                                           
 . همين كتاب28صفحه . 1
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 صــميميتى و ديرينــه قــدمتى بــا او بــراى مدرســه آن مربيــان و مدرســان
 همـت  جمع آن با دلسوزانه و مجدانه همكارى به بود، درآميخته خالصانه
 نكتـه . طلبـد  مـى  ديگـر  فرصـتى  آن اندرخشـ  نتـايج  بررسى كه گماشت
 در رزانهـفـ  شـهيد  آن كه هايى مجموعه ديگر و( همكارى اين در آموزنده

 سياسـى،  و اجتماعى اليتـفع رنـق ربع كه بود اين )داشت مشاركت آنها
 تقريبـاً  خصـلت  و بـود  نمايانـده  بايشـان   چنـان  را روهىـگ كار اهميت

 فعاليــت بــراى ورىضــر ويژگيهــاى كســب در ايشــان فــرد بــه منحصــر
 را راه ريـز  و درشت موانع وجود كه بود بارز ايشان در چنان جمعى دسته
 كه است اين گفت بايد كتاب دوم بخش درباره آنچه اما. ساخت مى آسان

 در: مخـالف  آراء بـا  برخـورد  شيوه در تأمل قابل است اى نمونه ما زعم به
 در درآميخته؛ اشخاص حرمت حفظ و احترام با صالبت، و صراحت عين
 در اخالقـى  مـوازين  بـه  متوجه و پايبند علمى، نظر و نقد و بررسى عين
 و عبـارات  و هـا  واژه انتخـاب  در دقـت  و وسـواس  با همراه ايجاز، عين
 گفتـار  ايـن  فحواى از كه همانطور. مĤخذ و منابع به دقيق استناد به متكى
 اهللا آيـت  كـه  تاسـ  بـوده  ايراداتـى  به پاسخ در مذكور گفتار دو آيد، برمى

 ديـدگاه  بـر  منتظريه مدرسه در نهايه درس پايانى جلسه در يزدى مصباح
 مدرسـه  طالب. بودند ساخته وارد خاتميت مسئله مورد در شريعتى دكتر
 موكول را پاسخ ايشان و كنند مى نظرخواهى باره اين در بهشتى اهللا آيت از
 شـريعتى  دكتـر  اىكتابهـ  بـه  مراجعه و شده طرح ايرادات دقيق مطالعه به
 مقـدس  مشهد به ساالنه معمول سفر به تابستان طى كه آنجا از و نمايد مى

 آن در كـه  اسـتيجارى  منـزل  در كـه  خواهـد  مـى  آنـان  از شد، مى مشرف
  توجـه  جالب. سازد مطرح را خود ديدگاه تا آيند هم گرد داشت سكونت
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 جسـتجوگر  اذهـان  در مديد زمانى تا گفتگو و بحث جلسه آن تأثير ينكه
 نكتـه . اسـت  نياز ديگر فرصتى را آن شرح كه ماند برجاى مدرسه طالب
 فـراوان  توصيه مصباح، آقاى نظرات نقد در صراحت وجود با اينكه ديگر

 تـا  اسـت  شده تالشگر و دلسوز مدرسى عنوان به ايشان حرمت حفظ به
 نفـس  هـواى  و عصبيت به علمى مناظره و گفتگو براى سالم فضاى مبادا
 نكتـه  اسـت،  مشهود نيز كتاب طول در همچنانكه باالخره، و. گردد هآلود

 دكتـر  مسئله قبال در بنيادين مواضع و اصول به پايبندى چشمگير، سخت
 از پـس  چـه  و پـيش  چـه  گونـاگون،  هاى مصاحبه و گفتارها در شريعتى
 دامـان  كـه  اسـت  هـايى  طلبـى  فرصت از پرهيز و اسالمى، انقالب پيروزى
 . بود گرفته را نهضت اين انبزرگ از بسيارى

 شـده  درج بهشـتى  شـهيد  اهللا آيـت  از مصـاحبه  چهار سوم، بخش در
 از بخشـى » كشـور  از خـارج  دانشـجويى  جنبش در شريعتى نقش «.است
 آسـتانه  در صـدر  بنـى  ابوالحسن اظهارات به پاسخ در كه گفتگوست يك

 در ىدرخششـ  شـريعتى،  «.گرديده بيان ايران جمهور رئيس اولين انتخاب
 در 1360/3/24 تـاريخ  بـه  كـه  اسـت  اى مصـاحبه » اسالم و انقالب تاريخ

 همـواره  شـريعتى  «عنـوان  به سوم مصاحبه. شده منتشر اطالعات روزنامه
. يافـت  انتشـار  1360/3/29 تاريخ به» رفت مى پيش اسالمى اصالت به رو

 عنـوان  بـا  و 1360/2/22 تـاريخ  به زينب، راه مجله با مصاحبه، چهارمين
 صـورت » ماسـت  زمان برجسته هاى قريحه و استعدادها از شريعتى دكتر«

 .بود نيامده كتاب اين قبلى چاپهاى در كه است گرفته
 كـه  اسـت  اميـد  اين بر بهشتى دكتر شهيد هاى انديشه و آثار نشر بنياد
 نمـايش  او، آراى و شريعتى دكتر از بهتر فهمى ارائه در كتاب، اين انتشار
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 شـناخت  و اخالقـى،  مـوازين  بـر  مبتنـى  و علمـى  اظرهمن و گفتگو شيوه
 باشـد . باشد سودمند بهشتى دكتر شهيد اهللا آيت فكرى مواضع و ها انديشه

 .افتد حقيقت شيفتگان خاطر و احديت درگاه مقبول كه
 

  بهشتى اهللا آيت شهيد هاى انديشه و آثار نشر بنياد





 شريعتى، دكتر
    شدن مسير در جستجوگرى





 الرحيم الرحمن اهللا بسم

 و انبيائـه  جميع على والسالم والصلوة العالمين، رب الحمدهللا
 محمـد  القاسم ابى النبيين خاتم موالنا و سيدنا على و رسله،

 علــى موالنــا بعــده، مــن وصــيه و عمــه ابــن علــى و) ص(
 آلـه  مـن  والخيرة ولده من الهداة االئمة على و اميرالمومنين؛

 .الصالحين عباداهللا على و علينا والسالم. صحبه و
 

 زمانمـان،  پرتـوان  انديشه ياد به فضيلت؛ و عدل و حق راه شهداى ياد به
 . خوانيم مى حمد سوره يك هم با شريعتى، دكتر شهيدمان، برادر

 ! باد راهت باختگان جان اين همه بر سالمت و درود و رحمت بارالها،
 پرخروش و ارزشپر سرشار، هاى قريحه و استعدادها از شريعتى دكتر

 ايـن  همـه . اسـت  زنـده  او چـون  ؛»بـود  «نگويم دهيد اجازه. ماست زمان
 .كرد خواهيم بيان حال زمان با او، بودن زنده با متناسب را ها فعل

 اسـتعدادها  شـكوفايى  آيا. دانست مى رنج پرداخته و ساخته را خود شريعتى
 ايـن  هـا؟  آسودگى و ها اهرف زمينه در يا است، بيشتر ها رنج مسير در و رنج راه در
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 ! است مهمى سؤال
 تـنعم  و رفـاه  و آسـايش  هـاى  ميـدان  از بشريت، تاريخ برجستگان آيا

 در مـا  شـك  بـى  شكنج؟ و رنج و محروميت هاى ميدان از يا اند، برخاسته
 و رفـاه  هـاى  زمينـه  و هـا  ميـدان  از كـه  داريم را كسانى تاريخ هاى قهرمان

 تــاريخ در هــا نمونــه تــرين معــروف از يكــى. باشــند برخاســته آســايش
 دارد قـرار  برخوردارى اوج در كه است متنعمى شاهزاده بودا. ست"بودا"
 احسـاس  و كـرده  لمس برخوردارى، اوج در را، زندگى پوكى و پوچى و

 منزلگهـى  ايـن  از او. بماند انسان تنعم، و رفاه منزلگه در تواند نمى كند مى
 خسته بود تر شبيه عادى حيوانات و جانداران زندگى به آن در زندگى كه
 از بگـذار  گويد، مى. كند مى رها را چيز همه و كند برمى دل آن از شود؛ مى
 كـاخ  از. بگشـايم  پـرواز  بـال  تا درآيم به رفاه و تنعم و آسايش قفس اين

 بـراى . خـودش  و ماند مى او تنها. كند مى رها را چيز همه و آيد مى بيرون
 و خانه كه است نيازمند اين به شديداً گردد زبا خويش خويشتن به اينكه

 از را خـود  و نهد سو يك به را برخوردارى و نعمت و رفاه آن و كاشانه،
 از. باشـد  داشـته  پـرواز  قـدرت  تـا  اسـت  نيازمند. كند آزاد آنها بند و قيد
 .هست تاريخ در ها نمونه گونه اين

 كنـيم،  دىبنـ  گـروه  را تـاريخ  درخشان هاى چهره مجموعه ما اگر ولى
 برجسـتگانى  گروه و اند، برخاسته رفاه هاى ميدان از كه برجستگانى گروه
 بيشـتر  يك كدام اند، آمده وجود به شكنج و رنج هاى زمينه و ها ميدان از كه

 هـاى  قريحـه  و اسـتعدادها  كـه  دهـد  مـى  نشان تاريخى بندى گروه است؟
 . اند شكفته شكنج و رنج هاى ميدان از بيشتر برجسته و پرنبوغ
 توجـه  ها جريان به اشخاص، جاى به .برويم تاريخ در موجود سنت سراغ به
 هـايى  جريـان  تـاريخ،  آفـرين  سـعادت  و بخـش  نجات هاى جريان معموالً. كنيم
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 و هـا  نـاراحتى  و هـا  رنـج  بـه  هـا  جامعـه  شـدن  مبـتال  پـى  در كـه  هستند
 و هـا  زنـدگى  پـى  از كـه  هـايى  جريـان  يـا  اند، آمده وجود به ها محروميت

 يك؟ كدام اند؟ آمده پديد بخش آسايش و مرفه هاى نظام
 بار ستم هاى جريان دل از تاريخ برجسته هاى جريان بيشتر بينيم مى باز

 هـم  آور رفـاه  هـاى  جريـان  از بلـه؛ . انـد  آمـده  وجـود  بـه  آفرين محروميت
 و نيهيليسـم  غـرب،  نيهيليسـم . اسـت  آمـده  وجـود  بـه  تـازه  هـاى  جريان
 هاى انسان معنى بى و پوچ و پوك مادى رفاه از غربى، اروپاى انگارى پوچ

 اروپـاى  رسـيده  تنـوع  و لـذت  و رفـاه  و ثروت به و شده صنعتى جامعه
 و ثـروت  در غـرق  كشـورهاى  ايـن  در انسانها. برخاست آمريكا و غربى
 چـه : خيزنـد  برمـى  خـواب  از صـبح  دارند؟ احساسى چه صنعت و لذت

 يـا  كـره  مقدارى. باشند داشته انهصبح خوردن براى وقتى اگر ـ بخوريم؟
 نـان  اى تكـه  بـر  ــ  مربا بدون يا ـ مربا اندكى با را مارگارين نباتى روغن
 ماشـين  يـا  قطـار  در راه، در پيچيده، كاغذى الى را آن و مالند مى ماشينى

 و امـروز  كـه  اى روزمـره  و روزانـه  كـار . رسند مى كار سرِ به. زنند مى گاز
 نـه  است، خالقيت ميدان نه كه كارى. ندارند هم با تفاوتى هيچ ديروزش

 سـريعاً  بايد. رسد مى فرا ظهر آن از پس. انتخاب عرصه نه و ابتكار ميدان
 چـاى  صـرف  بـه  نيـز  عصـر . بـازگردد  كار سر به بالفاصله و بخورد نهار

 قطـار  بـه  را خـود  بايـد  كار از بعد. شود مى سپرى مجدد كار و بعدازظهر
 خانه زيرا ؛خير ماند؟ مى خانه در انسان اين آيا اما .بيايد خانه به و برساند

 لبـاس  همـان  با يا ـ كند مى ترك را خانه پس. ندارد اى جاذبه او براى نيز
 آبجويى و بنوشد اى نوشابه تا رود مى بار به. لباس تعويض از پس يا كار،

 بـه  جـا  همه از خبر بى سپس. شود اليعقل و مست ساعتى چند تا بخورد
 . شود مى تكرار برنامه همين نيز فردا. رود مى خواب به و گردد مىباز خانه




