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                          روشـنفكران و امام
 
 نخست بخش 
 

. دارد اى ویژه معناى روشنفكـر مـا اجتماعى ـ سیاسـى ادبـیات در
 سـیـاسى رویدادھاى و دگرگـونیھا وامدار حدودى تـا مـعـنـى ایـن

 بھ ناظر نیز حـدودى تا و بعد بھ مشروطھ از بـویژه اخیر یكصـدسال
 .سوست ایـن بھ رنسـانـس از بـویژه جھانـى رویـدادھـاى

 
 خاستگاه و زادگاه خود كھ رو آن از رنسانس دوره مـیـان ایـن در

 ترى بیش اھمیت است اروپا جدید عصر دگـرگـونـیھاى از بـسـیـارى
 خود حیات طول در اى جامعھ یا انسانى كھ آید مى پـیـش كـم. دارد

 حیاتى تجربھ شرف در یا و یافتھ اى دوباره تولد كھ كـند احـسـاس
 احساسى چنین شانزدھم و پانزدھم سـده اروپـاى امـا. اسـت نـویـن

 .داشت
 

 دستاورد احساس این از مھمى بخش گـمـان بـى چـرا؟ راسـتـى بـھ
 این. بود رفتھ غربى انسان بر وسطى قرون در كھ بود رویـدادھـایى

 .بودند كرده درك اى گونھ بھ نیز مسیحى متالھین حتى را احـسـاس
 

 ھـم و بود دركى خور در و روشن تجربھ آنان براى وسطى قرون تجربھ ھـم
. بـود بینى پیش درخور زمان ھمین در حدودى تا آنان بـراى آیـنـده

 ترى جدى كابوسھاى و ھا پدیده آھنگ ضرب وسطى قرون رویدادھاى آخرین
 . كرد مى تداعى آنان ذھن در را

 
 اى فرقھ كلیسا اصحاب میان در شانزدھم سده ھاى میانھ در یـعـنى
 را آن پیروان دینى و اجتماعى وگوھاى گـفـت در كـھ آمـد پـدیـد

 انـدیش مال گرایانى ایمان آنان. نامیدند یسوعیان یا) ( Jesuitژروئـیھا
 اسـت راه در جدیدى امواج كھ بودند دریافتھ زیركى بھ كھ بودند

 عـاقـالنـھ و درخور موضع آن آساى سیل ھجوم برابر در باید كھ امـواجى
 پـرسـشـھایى و چالشھا خود با و بودند راه در جدید عـلـوم. گـرفـت

 از پـرده یـك تازه این. داشتند ھمراه دین و جھان انسان باب در
 در كھ كـابـوسى بود برآشفتھ را آنان ذھن مدتھا كھ بـود كـابـوسـى

 عقل نزاع ھزاره یـك تجربھ. بود یافتھ پیشاپیش را تعبیرخود دیگر جاى



 انسانى جدید دستاوردھاى سوى بھ پیشروى كھ بود آموختھ بدانان دین و
 .آورد مى وجود بھ ودیندارى و ایمان براى نیز جدیدترى مشكالت ھمواره

 
 بھ خود وضعیتى چنین براى آمادگى منظور بھ آنـان گـونـھ بـدیـن

 زبان آنھا در كھ دادند تشكیل ھایى مدرسھ. رفتند آن اسـتـقـبـال
 آموزش ھم با ھمراه دینى معارف و جدیده علوم منطق ریاضیات التـیـن

 گـمـان بھ. بود پیشگیرى سیاست آنان سیاست واقع در. شد مى داده
 ھـرگز یـابـد پرورش گرایى ایمان صدف در جدید علوم گـوھر اگـر آنـان

 ایـن. خـاسـت برنخواھند دین برابر در ستیز بھ علمى آوردھاى ره
 ذھـن در دیـن و علم معدل گمان بى كھ بود درست جھت آن از اعتقاد
 اعـتـقـاد بـى ورز اندیشھ ذھن در دو این معدل با دیندار ورز اندیشھ

 كـھ اى پـدیـده عنوان بھ علم دیگر سوى از لیكن است مـتفاوت
 قـرار دانـشـمـنـد آن یا این شخصیت از فراتر دارد جـمعى ھـویـتـى

 .دارد را خود ویژه پیامدھاى ناخواه خواه و گیرد مى
 

 آموزه در. بود باورى انسان ایده و اندیشھ رویداد این دیگر پرده
 كھ بود شده بزرگ انسان برابر در خدا قدر آن وسـطـى قـرون ھـاى

 در محورى انسان اندیشھ.شد نمى دیده نیز شبحى حتى انـسان از دیـگـر
 بـیـش باشد مبتكرانھ و مستقل ایده یك كھ آن از بیش رنـسـانس دوره

 فـرامـوش برابر در جدى بازتاب و ھا آموزه آن دیالكتیكى دستاورد تر
 آن گـرایـان انسان از بسیارى كھ است درست. بود انـسان وجـود كـردن
 اى پاره بـرابر در اما نداشتند دین با اى علقھ و نسبت ھـیچ دوره
 اتـفـاق روى از بلكھ نداشتند دین با دشمنى ھیچ تنھا نھ دیگر

 تـنـھا آمـدنـدكـھ مى شمار بھ نیز كیش سخت و ارتدوكس مـومـنـانـى
 تام نـاسـازگـارى مبانى این ـ دینى نماد یك عنوان بھ كلیسا با

 دیندار پـیـروانـى دوره این در اومانیسم نوپیداى جنبش ـ داشتند
 دادنـد كـف از را خـود دین پیروان این كھ بود بعد مراحل در و داشت

 نھ موضعى آن آموزشھاى و رسمى مـذھب بـرابـر در كـم دسـت یـا و
 .دادند نشان مساعد چندان

 
 انسان تجربھ رشد و استقرار از بعد ھیجدھم سده در مـردمـان ان

 روشنایى عالم در كردند احساس جدید تجربى علوم تـوفیق و بـاورى
 آن كھ كردند آغاز را اى دوره احساس این با و اند یـافتھ اى تـازه

 چنین در روشنفكرى. اند نامیده) روشنایى یا( روشنگرى عـصر را
 الگوى و پارادایم آن آیین شدو متولد دورانى چنین در و فـضـایـى
 یا روشنفكر واژه نیز ما كشور در. گردید ورزان اندیشھ پـذیرفتھ

) قاجار دوره( ھجرى سیزدھم سده ھاى میانھ از مـنـورالفكر ھـمـان
 كھ زمانى درست یعنى; شد جامعھ اجتماعى ـ سـیـاسى ادبـیـات وارد

 .ساخت مى سـپرى را خـود اجـتـمـاعـى شـرایـطـ بـدتـریـن ایـران
 

 واسطھ بھ سو یك از كھ بودند كسانى تر بـیش مـنـورالـفـكـرھـا
 آن در چشمگیر دگرگونیھاى شاھد داشتند غرب با كھ پـیـونـدھـایـى

 را خود كشور نابسامانى و ماندگى عقب دیگر سوى از و بـودنـد دیـار
 تحلیل و تجزیھ بھ را ژرف فاصلھ و تـفاوت ایـن و دیـدنـد مـى

 بھ معمول طور بھ آنان تحلیل نتیجھ. گرداندند مى باز فـرھنگھا
 مى وطنى فرھنگ شمارى پست و اروپایى فرھنگ عـنـاصـر بـزرگـداشـت

 و معتدل دین غربى خردگرایى بھ نسبت احترام و تعریف. انـجـامید



 دورى و دینى و عرفى سنتھاى نقادى) دینى بى وحتى( تساھل بـا ھـمـراه
 تر بیش وجوى جست جھانى این ھنر و ادبیات بھ مندى عالقھ ھـم آنھا از

 بھ اروپایى سكوالر فرھنگ در كھ ھرچھ خالصھ و انسانى آزادیـھاى و حقوق
 مـى تلقى آن دستاورد عنوان بھ یا و ترقى و پیشرفت افزار نرم عنوان

 و كـرمانى آقاخان میرزا طالبوت خان ملكم آخوندزاده چون كسانى. شـد
 این منادیان كھ بودند كسانى جملھ از آنان از پس و پیش دیگرى عده

 مـیـان در كـھ چندى تفاوتھاى با البتھ بودند خود زمان در اندیشھ
 شـمارى و بـودنـد غرب كامل دلباختھ و شیفتھ شمارى. داشت وجود آنان
 روشـنـفـكرى مـوج حـال ھر در. غرب از كننده نقد ھم و گیرنده ھم نیز

 نـابـسـامـان و آشـفـتـھ بسیار فضایى در ما كشور در نواندیشى و
 از را خود ھاى انـدیشھ اعتبار دوران آن روشنفكران و آمد پدید

 .گرفتند مى خودوام جامعھ احوال و اوضاع نابسامانى و تاریكى
 

 نیز حل راه پس شد بیرون باید ھالكت گرداب این از چون گونھ بدین
 ویژگى ترین كم البتھ! كـردند مـى ارائـھ آنـان كـھ بـود ھـمـان

 اسـت اجتماعى عفونتھاى و بیمارییھا شناخت ھرجامعھ در روشـنـفـكـران
 ارائـھ و تجویز در آنان آیا اما موفقند تر بیش قسمت ایـن در كـھ
 كـھ اسـت موضوعى این اند؟ یافتھ توفیق نیز خود جامعھ براى حل راه
 آن مورد در داورى بھ بایستى تاریخ اوراق اندیشى ژرف و مطالعھ با

 .پرداخت
 

 غناى و گردد مى بارور فضایى چنین در. كشورما در روشنفكرى بارى
 نیز ایھام و ابھام از خالى البتھ كھ معنایى یابد مى مـعـنـایى

 در مباحثھ بازار ھم ھنوز كھ است ابھام ھمین واسطھ بھ و نـیـسـت
 نخست كھ برآنیم مجال این در لیكن. نیفتاده رونـق از مـورد ایـن

 قرار بررسى مورد واژه این از را) ره( امام حضرت ذھنیت و تـعریف
 بھ روشنفكران برابر در را بزرگوار آن موضع بعد مرتبھ در و دھـیـم

 :بنگریم تامل دیده
 

 روشنفكران از امام تصویر
 

 از دور و روشن بسیار معنایى امام سخنان در روشنفكرى و روشـنفكر
 مفھوم چونان ایشان اجتماعى سازى مفھوم. دارد معمول پیچیدگیھاى

 با گاه ھیچ پیامبران. است پیرایھ بى و ساده پـیـامبران سـازى
 گاه ھیچ و پرداختند نمى وگو گفت بھ مردم با فـالسـفھ اصـطـالحـات

 رسانى پیام فضاى اجتماعى ـ سیاسى گفتمانھاى در ایھام و ابـھام
 و راند مى سخن گونھ ھمین بھ نیز امام. ساخت نمى آلود مھ را آنـان

 گفت الگوى را آنھا ترین مفھوم و تعبیرھا ترین ساده مبنى ھمین بـر
 .داد مى قرار خویش وگوى

 
 مى اراده را ھمان روشنفكر واژه از خود سخنان تر بیش در ایـشان
 قشر: (یعنى; كنند مى فھم شده یاد واژه از مـردم نـوع كـھ كـنـد

) ھستند آشنا جدید علوم با كھ كسانى) (دانشگاھى و تـحـصـیلكرده
 گروه خالصھ و) نویسندگان و قلم صاحبان) (جـامـعـھ مـتـفـكـران(

 اساسى رویدادھاى در آنان قلم و عمل اندیشھ كھ اى فـرھـیـخـتـھ
 .باشد داشتھ تواند مى كارآمدى بسیار نقش جامعھ

 



 :جملھ از است معنایى چنین بیانگر امام از بسیارى ھاى گفتھ
 
 مـا نویسندگان ھمھ ما دانشگاه اساتید ما جوانھاى كھ امیدوارم من(

 و ھا ازنویسنده دستھ آن... بشوند بیدار ھم ما روشـنفكرھاى
  ١....)معلمین از دانشگاه ازاساتید روشنفكرھا

 
 را روحانیون كردند جدا ھم از را ملت قشرھاى كردند جدا ھم از(... 

 نـظـر در را روحانیون... كردند جدا متفكر طبقات از روشـنفكران از
 از نبودید حاضر كھ كردند قلمداد طورى متفكر و نویسنده طـبـقھ شـمـا
  ٢....)بكنید یادى آنھا

 
 ـ كھ كنم مى عرض ـ كھ اى طبقھ این و روشنفكر طبقھ این بـاید(... 

  ٣....)بكنند اصالح را خودشان ھستند كارآموز
 

 قـلم صاحب اشخاص روشنفكر اشخاص و بشود پیدا كھ اخـتـالفاتى بـا(... 
 بر را ھا قلم كھ گیرند مى را دنبالش اینھا فكر و اطالع صاحب اشخاص

  ٤....)و نویسند مى خواھد مى دلشان چھ ھر دارند مى
 

. است گون گونھ بسیار امام دیدگاه از روشنفكران دامنھ حال ایـن بـا
 : كرد تقسیم توان مى چند گروھھایى بھ را آنان كم دست

 
 :متعھد روشنفكر. ١
 

 دانشگاھى دانشھاى از برخوردارى با كھ است كسى متعھد روشـنـفـكر
 ھنوز سرگذارده پشت را جدید تجربى علوم امواج كھ این با ونـیز

 نگذاشتھ كنار كلى بھ را خود دینى نگرانیھاى دل و ھـا انـگـیـزه
 و نایستاده اش ایمانى شعائر برابر در وى دانشگاھى شـعـور. اسـت

 . است نداده اش سنتى اندیشھ نابودى بھ فتوا او انـدیـشھ مـدرن بـخـش
 

 از یكى انقالب از پس كشمكشھاى و نزاعھا در دانیم مى كھ طور ھـمان
 مسالھ ما ورز اندیشھ جامعھ در مطرح بـحـثـھاى تـریـن مـھـم

 و بود دینى تعھد با اساس در و دیندارى با آن نسبت و روشـنـفكرى
 بحثھاى از اثرپذیرفتن خاطر بھ كھ كسانى ھستند و اند بوده بسیار

 مى مقولھ دو این میان كامل جدایى بھ حكم غـرب در روشـنـفـكـرى
 و دانند مى سكوالریزم و الئیسم فرزند را روشنفكرى اصل در و دھـنـد

 و پیامدھا از یكى مذھبى انگیزه و انـدیـشھ از را آن جـدایـى
 و بینى روشن اما. شمارند مى مھم این ناپذیر جدایى دسـتـاوردھاى

 دور ھاى گذشتھ از باور دین وران اندیشھ از بـسیارى عـمـلـكـرد
 اى سازنده و مثبت تعریف ھر با روشنفكر كھ است داده نشان تـاكـنون

 مزرعھ از و نیست دینى گـرایشھاى بـا نـاشـدنـى جـمـع آن از
 . كرد برداشت نواندیشى و انتقادى اندیشھ توان مى نـیز دیـنـدارى

 
 از اى برجستھ نمونھ امام. بود تبار ھمین از ضمیرى روشن پیر امـام
 پیام در و داند مى مطھرى استاد را متعھد روشـنـفـكـران ایـن

 و متفكران ھمھ بھ وى شھادت سالگرد مـنـاسـبت بـھ خـود مـعـروف



 كامل استفاده مرحوم آن آثار از: كند مى سفارش متعھد روشـنفكران
 . بكنند

 
 كھ كنم مى توصیھ متعھد روشنفكران طبقھ و دانـشـجویان بـھ مـن(

 غیراسالمى ھاى دسیسھ با نگذارند را عزیز استاد ایـن كـتـابـھـاى
  ٥.)شود فراموش

  
 :خودباختھ روشنفكر. ٢

 خود قوم مذھبى و ملى ھویت بھ سخت كھ بود كسانى جـمـلھ از امـام
 بناى در كھ آنان از و بود خودیابى و خودنگرى منادى. داشت تـوجھ

 و رنجور سخت افكندند مى تردید و تـزلـزل قـوم ایـن خـودبـاورى
 سرافرازى و عزت تكرار و تالوت وجودش تمامى كھ او. بـود دردمـنـد

 اندك با كھ را وطنى باختگان فرھنگ توانست نمى بود خـویش مـلـت
 كرده مبادلھ غرب دگراندیشى كاالى با را خود دولت و دین جلوه نـسـیـم

 . برتابد بودند
 

 را شرقى ھاى جامعھ نابسامانیھاى از بسیارى علت ایشان آن بر افزون
 دیـار آن كردگان تحصیل و روشنفكران روحى و فكرى وابستگى ھـمـین در

 ھویت بھ بازگشت در جز را اصالح مسیر برابر در و دانست مى غرب بـھ
 : كرد نمى ترسیم خودباورى و خویشتن

 
 كنند مى گمان كھ است كرده جلوه ملت این از قشرى یك نظر در غرب(

 فكرى وابستگى این و نیست جا ھیچ در خـبرى ھـیـچ غـرب از غـیـر
 بدبختیھاى اكثر منشا خارج بھ مغزى وابستگى عـقلى وابـسـتـگـى

 مغزھاى كھ این باب از آید مى پیش امرى ھـر در... مـلـتـھـاسـت
 از كھ است بوده آمده بار طورى بھ بـودند راس در كـھ آنـھـایـى
 از یكى. بود شده غرب شان قـبـلـھ و مـنـصـرف بـلـكـھ خـودشـان

 ھمھ تا ما: بودكھ گفتھ اصطالح بھ شان متفكرین روشـنـفـكرھاشان
  ٦.)بكنیم رشدى یك توانیم نمى نكنیم انگلیسى را چیزمان

 
 : كند مى تصویر چنین را اصالح راه ادامھ در امام

 
 را خودتان گمشده این... كنید پیدا را خودتان باید ھم فرھنگ در(

 شرق و كرده گم را خودش شرق. ھستید خودتان شما گمشده. كـنـید پـیـدا
  ٧.)بكند پیدا را خودش باید

 
 

 مى تقسیم دستھ دو بھ را خودباختھ روشنفكران از گروه این امـام
 : كنند

 
 بھ دل كھ باورانى ساده آن: خورده فریب یا غافل روشنفكران. الـف

 از خود قوم شون بیرون و اند باختھ غرب تمدن ظـاھرى ھـاى جـلـوه
 از غافل دانند مى تمدن آن از كوركورانھ تقلید در را نـابسامانیھا

 بـھ را دیگر ھاى ملت استعمار و چپاول با قرنھاست غرب ھمین كـھ آن
 سرمایھ و استعداد و است كشانده نـابسامانى و بـخـتـى شـوم سـوى

 . است كرده خود ترقى و پیشرفت ھزینھ را دیگر ملتھاى
 



 كھ اشخاص از بعضى ما روشنفكرھاى از بعضى ما ھاى نـویـسـنـده(
 و حرفھا از واقعا كھ است این یا ھم اینھا ھستند كرده تـحـصـیل

 و خوردند گول است شده یاد اخیر سال پنجاه ظرف در كھ تـبـلیغاتى
 كھ این بھ اطالع و علم با آنھا از بعضى یـا و... دارنـد غـفـلـت

  ٨....)زنند مى آن بھ دامن است طورى این مسالھ
 

 : گوید مى یا
 

 ھمھ ما روشنفكرھاى ما نویسندگان ھمھ ما دانشگاه اساتید(... 
 مـا اغفالھا حاال تا است شده غفلتھا كھ بشوند متوجھ بشوند بـیـدار

 بـاشـیـد معنى این فكر باید... كردند عوض را ما مـغزھاى كـردنـد را
 تـوانیم مـى خودمان ما داریم فرھنگ خودمان انسانیم خودمان ما كھ

  ٩.)دھیم انجام كار توانیم مى و كنیم تربیت و تعلیم
 
 وابستھ روشنفكران از دوم دستھ: گر ستیزه و مزدور روشـنفكران. ب

 مى آلوده ھدفھاى و نیت با افرادى را آنان امام ھستندكھ كـسـانى
 و بیگانگى خود از بھ وابستگى ھاى مرتبھ در كھ كـسـانـى. دانـد

 و منافع گاه ھیچ دلیل ھمین بھ و اند رسیده كـامل سـرسـپـردگـى
 قوم اصالح و خودیابى مسیر در حتى و جویند نمى را خود ملت مـصالح

 . آورند مى پدید جدى ھاى بازدارنده خویش
 

 از گوناگون سخنرانیھاى در و است بدبین دستھ این بھ شدت بـھ امـام
 : كند مى یاد اصالحات بازدارندگان ترین اصلى عنوان بھ آنان

 
 روشنفكر طایفھ یك بھ مبتال ما دانید مى شما كھ طور ھـمـان(... 

 در. گذارند نمى بشود خواھد مى كشور در اصالحى ھر كـھ ھـسـتـیـم
  ١٠.)اینھا حاال گذاشت نمى شاه گذشتھ

 
 : گوید مى یا
 ـ كھ كنم مى عرض ـ كھ اى طبقھ این و روشنفكر طبقھ ایـن بـایـد(

 مى سالم زود مردم... این. بكنند اصالح را خودشان ھستند كـارآمد
 كھ طبقھ این از داریم چھ ھر ما اینھا. اند نخورده دست و شـونـد

 چھ ھر ما اینھا و... و حقوقدانیم ما و روشنفكریم ما: كنند مى ادعا
  ١١....)خوریم مى صدمھ داریم اینھا از داریم

 
 اركان از یكى را ملت گوناگون ھاى گروه ھمدلى و یـگـانـگى امـام

 بسیار نقشھاى از یكى و دانست مى انقالب ھمارگى و پـیروزى اصـلـى
 و ھمدلى یكپارچكى زدن ھم بر در را روشنفكران از دستھ این زشـت

 : شمرد مى مردم ھمراھى
 

 قـلم صاحب اشخاص روشنفكر اشخاص و بشود پیدا كھ اخـتـالفاتى بـا(... 
 را ھـا قلم كھ گیرند مى را دنبالش اینھا فكر و اطالع صاحب اشخاص
... شوند مى تشتت موجب و نویسند مى خواھد مى دلشان چھ ھر دارند برمى

  ١٢.)كنند مى اختالف ایجاد و
 :تفاوت بى روشنفكران. ٣

 ھمواره مبارزه ھاى صحنھ از كھ ھستند ازروشنفكران دیگرى دسـتـھ
 را آنان حضور محصول برداشت میدان در تنھا و اند نـشـستھ كـنـار



 ھاى خواستھ و ادعا از پر انبان یك با ھم آن كـنیم مـى احـسـاس
 بـھ غرب ییالق در را مبارزه گرم فصلھاى كھ كسانى. اجتماعى و سـیـاسى

 پرستى وطن رداى محصول برداشت براى آرامش تابستان در و اند سـربـرده
 . اند كرده تن

 
 : كند مى یاد چنین آنان از امام

 
 آن شما. است كشیده زحمت اینقدر. است داده خون اینقدر ملت این(... 

 كنار آن روشنفكرھا از بسیارى مثل. كردید تماشا نـشستید كـنـارھـا
 . كردند تماشا نشستند

 
 كھ حاال. دادند انجام را كارھا و ریختند... مـا جـوانـھـاى ایـن

 و اند افتاده راه مرزھا طرف آن از اینھا دادند انجام را كـارھـا
. درست غیر یا درست دانم نمى ھاى تذكره با و جا این اند آمـده

 جا این اند آمده حاال. بسیارشان اینھا بودند بیرون اما اند ایـرانى
  ١٣.)بكنند اخالل باز خواھند مى و
 

. اند بیرونى اما اند ایرانى ایـنـھـا امـام گـفـتـھ بـھ آرى
 ھمین بھ. اند پذیرفتھ را دیگرى ھویت اما; دارند وطنى شـناسنامھ

. اند كرده سكوت وطنى رنجھاى و اندوه برابر در سال سـالـیان دلـیـل
 ! اند بیرونى اما اند ایرانى

 
 روحانیت از روشنفكران جدایى

 
 روشنگرى در پراھمیت بسیار ھاى گزاره و ھـا مـقـولـھ جـمـلـھ از

 و روحانیت پیوند و بستگى مقولھ روشنفكرى باب در امام دیـدگاھھاى
 در ھم ایشان دیدگاه از پیوند و بستگى این. است روشـنـفـكران

 در ھم و است بوده اثرگذار و كارا روشـنفكران طـبـقـھ پـیـدایـش
 . دو این نھایى سرنوشت
 دور بسیار ھاى گذشتھ از نیز غرب در طبقھ دو این پیوند و بـستگى

 تاریخ. است آورده پدید را سازى سرنوشت بسیار رخدادھاى تـاكنون
 كھ كنند مى تقسیم دوره سھ بھ را) وسطى قرون( ھـزاره نـویـسـان
 مى مدرسى دوره ھمان یا اسـكـوالسـتیك دوره را آن دوره واپـسـیـن
 دانشگاھھاى تر بیش كھ است رو آن از نامگذارى این علت. نـامـنـد

 پاریس دانشگاه. اند یافتھ تـاسیس زمـان ایـن در اروپـا بـزرگ
 كولونى. م١٣٨٦ سال ھایدلبرگ. م١٢٠٠ حدود در كمبریج و آكـسفورد

 این از. م١٤٠٩ الیـپـزیك و. م١٤٢٥ لـوون. م١٣٩٢مـارفـورت. م١٣٨٩
  ١٤.اند جملھ

 
 دست بھ شده یاد دانشگاھھاى تمامى: كھ است این درنگ درخور نكتھ

 ایـن در بنابراین. شدند مى اداره و تاسیس كلیسا كشیشان و روحـانیان
. نـداشـت وجود دانشگاھھا و علمیھ مدارس میان جدایى عـمل در زمـان

 بھ بـشـرى علوم و دانش تحصیل مركز غرب جدید دنیاى در دانشگاھھا
 . دینى علوم آموزش پایگاه علمیھ مدارس و آیند مى شمار

 
 گوناگون ھاى زمینھ اسكوالستیك دوره در مركز دو ایـن یـگـانـگـى

 جریان اساس در كھ بود عامل این آنھا تـرین مـھـم شـایـد. داشـت



 دست در تنھا سازى فرھنگ جریان نیز و عـلمى تـوالـد و تـولـیـد
 . بود كلیسا متولیان

 
 تجربھ را دوره این از پیش اى دوره اروپا كھ بریم نـمـى یـاد از

 عصر.). م٦٠٠ ـ ١٠٠٠( اند نامیده ظلمت عصر را آن كـھ بـود كـرده
 مراكز و مدارس تعطیل با میالدى ششم قرن از كھ است اى دوره ظـلمت

 رم مـسیحى امپراطور)( Justinianنیاتوس یوستن فرمان بـھ آتـن فـرھـنـگـى
 . یابد مى ادامھ میالدى دھم سده اواخر تا و شود مى آغاز شرقى

 
 رونق از اروپا در علمى مراكز تر بیش كھ گردد مى سبب فرمان این

 زندگى گردونھ از كلى بھ تجربى علوم و فلسفھ آموزش بـیـفـتـنـد
 و نادر كیمیایى فرزانگى و فرھنگ و سواد و شود كنار بـر عـلـمـى
 صاحبان ھم باز دوره این در كھ است این توجھ جالب. گردد كـمیاب
 فروغ كم شعلھ كھ ھستند) ایرلند سرزمین ھاى صومعھ بویژه( كـلیسا
 این تا دارند مى نگاه روشن ھمچنان سختى با را فـرزانـگـى و دانـش
 . گردد سپرى خمودى و فترت دوره

 
 شك بى. ھستند وضعیتى چنین وارث مدرسى دوره روحانیان و كـشیشان

 كھ این در ظلمت عصرر در فرھنگ و علم جریان از آنان پـشـتیبانى
 دوره تا علمى مراكز متولیان تنھا نیز مدرسى دوره در بـتوانند آنـان

 . است بوده اثرگذار باشند رنسانس
 

 قلمرو از فرھنگ و دانش تولید كم كم رنسانس دوره شروع بـا امـا
 دینى علوم ھاى حوزه اندك اندك و شود مى خارج كشیشان و كـلـیـسا
 چـنـد ھر گیرند مى فاصلھ غیردینى علوم تحصیل ھاى حوزه از مـسـیحیت
 و قـدرت حفظ در دھد مى اجازه جدید فضاى كھ آنجا تا كلیسا صـاحبان

 كـوشـشـھا این لیكن كوشیدند مى فرھنگى تولید مراكز بر خود سیطره
 انـسـان تـولـد دگردیسیھا این تمامى نتیجھ و رسد نمى فرجامى بھ نیز

 چـھ و نـظـرى چھ( دین سیطره نوع ھر از خواھد مى كھ است دیگرى
 انـسـانـى. بـكـاھـد... و ھنر سیاست فلسفھ علم: ھاى حوزه بر) عـملى

 فـرزند سـكـوالر انـسـان نامیم مى سكوالر انسان را او امروزه ما كھ
 علیھ بازتابى خود رنسانس دوره و اروپاست جدید عصر و رنسانس دوره
 . وسطى قرون

 
 دوره دانشگاھھاى( اروپـایى عـلـمـیـھ مـدارس ھـمـان در امـروزه

 شده بنیان كشیشان دست بھ ١٤ و ١٣: قرنھاى در كھ) اسـكـوالسـتـیك
 ایـن روى ھیچ بھ كھ ھستند فرھنگ و دانش متكفل و متولى كـسـانى بـود

 و جدایى و كنند نمى استوار دین ھاى قائمھ بـر را مـقـولـھ
 بھ دانشمندى و دانشورى موضوعھ اصول از دین با آنان نـاسازوارى

 چنین دستاوردھاى از واقع در عصرجدید دانـشگاھھاى و آیـد مـى شـمـار
 . است دانش و علم بھ نگرشى

 
 كم كم بعد بھ دوره یك از نیز ما كشور نـوانـدیـشى تـاریـخ در

 از علمیھ ھاى حوزه و جدید علوم تحصیل مـراكز گـرفـتـن فـاصـلـھ
 در جدید ھاى مدرسھ نخستین تاسیس. ھـستیم شـاھـد را یـكـدیـگـر
 ایرانى جوانان از گروھى فرستادن و قاجار دوره سالھاى واپـسـیـن

 . بود حركت این طلیعھ اروپایى كشورھاى بھ جدید علوم تحصیل بـراى



 
 كـم كم و شد نھاده بنیان رضاشاه زمان در تھران دانـشـگاه آن از پـس

 فـاصلھ تر بیش دینى علوم ھاى حوزه از دانشگاھھا و جدید ھاى مـدرسھ
 و فرھنگ بر موثر مركز دو نیز ما جامعھ در عمل در و گرفتند

 امـام. آمد پدید كنند مى عمل یكدیگر از مستقل كھ جـامعھ سـرنـوشـت
 را بدانان جامعھ نیاز و مركز دو این وجود خویش اجـتماعى بـیـنـش در
 . شناسد مى رسمیت بھ

 
 دو این جدایى از آید مى دست بھ ایشان سخنان مجموع از كھ این با

 آمیختگى درھم خواستار گاه ھیچ اما; بود نگران دل بـسیار مـركـز
 . نیاورد زبان بھ گاه ھیچ را نكتھ این و نبود دیگرى در را یـكـى

 
 دو این پیدایش جریان امام كھ آید مى دست بھ برخوردى چـنـیـن از

 در كم دست یا و داند مى طبیعى كامل طور بھ فرآیند یك را كـانون
 وى حال این با. كند مى سكوت كانون دو این جدایى زمـینھ مـورد

 و اختالفھا و باورھا و نیست دانشگاه و حوزه رویارویى بھ مـعـتقد
 یك است آمده وجود بھ نھاد دو این میان در بعدھا كھ جـداییھایى

 تئورى امام سیاسى منظومھ در. است نپیموده را طـبـیـعى جـریـان
 از شمارى سوى از امروزه كھ تریدھایى و طعنھا بـرخـالف تـوطـئـھ

 و ویژه بسیار جایگاه است رفتھ آن بر دگـرانـدیش روشـنـفـكـران
 عملى تجربھ كھ كشورى ھر سیاسى رھبران اصـل در. دارد مـمـتـازى
 نمى دارند را آنان نشاندگان دست و بیگانگان با طوالنى ھاى مـبـارزه

 كـھ سیاسى توھم یك تنھا را گر فتنھ ناپیداى دستھاى وجود توانند
 چـنین روشنى بھ امام. بدانند است سیاسى عقل نـاكارآمدى مـحـصـول
 سـیـاسى گیریھاى موضع و آرا در درنگ با. كند مى دنبال را دیدگاھى

 ھـدفـھاى عنوان بھ موضوع چند كھ شود مى روشن كامل طور بھ ایشان
 سـرلـوحـھ شاید كھ است برخوردار چشمگیرى اھمیت از راھبردى بلند

 ھـر مـقـولـھ این بھ امام توجھ. باشد) وحدت( مسالھ آنھا تـمـامـیت
 تاریخ جـد بھ امام كھ دارد مى وا اندیشھ این بھ را مخاطبى و بیننده
 جنبشھا در را ملتھا شكست رمز و راز و كرده مطالعھ را كشورھا سیاسى

 بـدین و دانـد مـى ملى وفاق و انسجام نبود شان كالن و خرد حركتھاى و
 مبارزات پیروزى ضامن باالترین عنوان بھ را وحدت مقولھ توان مى سان

 . دانست ایشان مواضع بند ترجیع
 
 خوشایند ھمیشھ وحدت خوردن ھم بر و نـیكوست ھـمـیـشـھ) وحـدت(

 كمك بدون وحدت زدن برھم و اختالف پدیدآوردن الـبـتھ. دشـمـنـان
 گرفتن باال لیكن نیست پذیر امكان درونى ھاى زمـیـنـھ و عـوامـل

 كامل طور بھ موقعیت یك بھ وضعیت تحویل و تـبـدیل و اخـتـالفـھـا
 گران فتنھ دست بھ معمول طور بھ بازگشت غـیـرقابل و بـحـرانـى

 . گیرد مى انجام بیرونى
 

 آن ترین مھم از یكى كھ دارد بسیار ھاى نمونھ و ھا مرتبھ وحدت ایـن
 ھمان یعنى; است جامعھ ساز فرھنگ گروھھاى وحـدت ھـا نـمـونـھ

 و فردى زندگى روش و راه و حركتھا افـزار نـرم كـھ گـروھـھـایـى
 و روحانیان امام اعتقاد بھ. سازند مى فراھم را مردمان اجـتـماعى

 و ھمدلى و یگانگى و ھستند بارز طبقھ دو جامعھ روشـنـفـكـران
 میان دشمنى و جدایى و جامعھ پیشرفت و سعادت سبب آنان ھـمـراھى



 یعنى; بود خواھد ملت تعالى و پیشرفت در فتور و سستى سـبب آنـان
 : است گران فتنھ و دشمنان خوشایند كھ چیزى ھمان

 
 بھ روحانى جبھھ یك یا باشیم داشتھ ما صحیح دانشگاه یـك اگـر(

 كھ اجانب بھ داد اجازه نخواھد باشیم داشتھ روحانى معنى تـمـام
 دو این چون جھت این از. ببرند بین از را مملكت یك حـیثیت ھـمـھ
  دو این بھ شان حملھ دانستند مى خطر خودشان براى آنھا را جـبھھ

 كھ بود این نقشھ... داشت فرق شان حملھ فرم منتھى بـود جـبـھـھ
 این خود بین. آمد مى كار آنھا از كھ قشرى دو این از بشود جدا مـلـت

 بـھ بودند بدبین روحانیون كھ طورى بھ انداختند جدایى ھم تا دو
 بـود اى نقشھ این و روحانیون بھ بودند بدبین دانشگاھیھا دانشگاھھا

 مـلـت از را ھمھ و بكنند جدا ھم از را موثر قشرھاى این كھ این براى
 بردارى بھره آنھا و بدھند انجام كارى اینھا نتوانند تا بـكنند جـدا

  ١٥.)بكنند كشور این از را خودشان
 

 كھ داند مى این را انقالب این مھم بسیار بركتھاى از یـكـى امـام
 یكدیگر بھ را كارآمد گروه دو این بویژه مـلت گـروھـھـاى ھـمـھ

 و ساخت فراھم یكدیگر با را آنان وحدت ھاى زمینھ و كـرد نـزدیـك
 مى گوناگون اشكال بھ كھ داند مى این دشمنان شوم ھدفھاى از بـاز

 . برساند آسیب وحدت این بھ خواھد
 
 بـھ را قشرھا این كھ بود این نھضت این بركات از یكى نھضت ایـن در(

 روحـانى جوان طبقھ و روحانى قشر با دانشگاھى قشر. كـرد نـزدیـك ھـم
 نـزدیك مـردم طبقات سایر بھ ھمھ و شدند ھمكار. شد نزدیك باھم اینھا
 كھ قشرھایى ایـن شدن متحد ھم بھ قشرھا این شدن نزدیك این... شدند

 ھمھ كھ این بـا و تعالى و تبارك خداى تایید با بودند جدا ھم از
 دانستند نـمى مـمـكـن... كھ عظیم سد این بود الھى مقصد یك مقصدشان

 نقشھ یك... ملت این بـراى حاال... شكست را سد این شود شكستھ سد این
 اینھا كھ اند برآمده این صدد در حاال... كنند مى پیاده دارند دیگرى

  ١٦.)كنند جدا ھم از را
 
 روحانیت منھاى اسالم اندیشھ و امام 
 

 ـ ملى روشنفكران از اى پاره میان در انـقالب پـیـروزى از پـیـش
 بـھ اى ویژه جایگاه ھیچ آن اساس بر كھ داشت وجود اى اندیشھ مـذھـبى

 گـویـا. بود نشده ویژه دین و مكتب داران حریم عنوان بھ روحـانـیـت
 در آنـان كھ دیندارى سرمایھ كھ بودند برده یاد از روشنفكران ایـن
 و ارزش امـروز آنان كھ است كسانى رنجھاى محصول و مـیراث دارنـد كـف

 انـقـالب پـیـروزى از پس. كنند مى انكار یكسره را آنان كـار بـھـاى
 سرنوشت و حـركتھا در را روحانیت نقش انقالب كھ این وجود با نیز

 كرده كـمـیـن مـدعـیـان ھمان حال این با ساخت تر برجستھ دینى جامعھ
 تا بـزنـنـد جـار و بـكـشـنـد رخ بھ را روحانیان كاستیھاى كھ بودند

 . بكاھند نقش توانایى و استوارى از كھ آن
 

 پى با ایشان كھ بینیم مى گردیم بر امام ھاى انـدیـشھ بـھ اگـر
 میان پیوند امام نظر از. دارد توجھ موضوع این بھ تـمـام گـیـرى
 ضلعى چند در روحانیت و است ناگسستنى پیوند یك روحـانیت و امـام



 مى شمار بھ اصلى اركان و اضالع از یكى تدین و اسـالم نـگـاھـدارى
 و خوشایند جنبھ و چھره بھ خدشھ و لطمھ نوع ھر لحاظ بدین. آیـد

 ھمین بھ. بود خواھد دین اصل و اسالم بھ لطمھ روحـانیت كـارآمـد
 اسالم( اندیشھ از كھ روشنفكرانى بـرابر در بـارھـا امـام دلـیـل

 ترین كم با و گرفت مى موضع كردند مى دفاع) روحـانـیت مـنـھـاى
. داد مى قرار انتقاد مورد را آنان دیدگاه روشن اى گونھ بھ بـھـانـھ

 و دفاعى تواناییھاى و ابزار موجودى ھر اگر امام اعتقاد بـھ
 اسالم مورد در دارد را خود از پاسدارى و حـفظ سـازوكـارھـاى

 ركـن ترین مھم اجتھاد اصل بر افزون آگاه و انـدیش ژرف روحـانـیـان
 نیروھاى سازوكارھاى مغز و قلب و اسالم پـویایى و پـایـدارى

 مـى خطر در شدت بھ را ركن ھمین ایشان قضا از اند كننده نـگـھـبانى
 اشـاره آن بھ مختلف ھاى جایگاه در كھ درونى خطر ھم الـبـتـھ. دیـد

 سوى از گاه و دانا دشمنان سوى از گاه كھ بیرونى خطر ھم و كـرده
 : شود مى آن متوجھ نادان دوستان

 
 چھ كنند مى خدمت اسالم براى كھ جناحھایى این تمام بـھ مـن(... 

 چھ و كنند مى و كرده خدمت حال بھ تا اول از كھ روحانى جـناحھاى
 مى خدمت اسالم بھ كھ روشنفكران و سیاسیون از دیـگر جـنـاحـھـاى

 اما. دارم ھم گالیھ ھمھ از و دارم عالقھ اینھا ھمھ بھ من كـنـند
 و افراد بھ نسبت انسانى ھر و مسلمانى ھر كھ این براى: دارم عـالقھ

 نـدارد اى چاره كنند مى خدمت قدما و قلما اسالم براى كھ گـروھـھایى
 گـروه این از طرفى از... باشد داشتھ عالقھ آنھا بھ كھ ایـن جـز

 و روشنفكر گروھھاى از اما. ارادتمندانھ گالیھ ھست ھم گـالیھ
 كھ اسـالمند خدمتگزار كھ آنان و  ایدھم جدید محصلین و دانـشـگـاھـى

 از بـعـضـى در بینم مى كھ آن براى دارم گالیھ كند تاییدشان خداوند
 عـلماء بـھ راجـع اسالم فقھ بھ راجع و فقھا بھ راجع ھایشان نـوشتھ

. نـبوده مـنـاسـب كھ اند زده حرفھایى اند كرده روى زیاده اسالم
 و زنند نـمى حـرف سوءنیت روى از دانم مى من و ندارند غرض البتھ
 كم اطالعاتشان لكن كنند خدمت اسالم براى خواھند مى نیستند مغرض
  ١٧....)است

 
 : گوید مى فراز ھمین ادامھ در

 
 مى را اسالم ما بگویید و كنید خیال شما كھ نـیست طـور ایـن(... 

 بـدون شما مگر شود؟ مى مال بدون اسالم مگر خواھیم نمى مال اما خـواھیم
 و افـتـند مى جلو كھ ھستند مالھا این دھید؟ انجام كارى توانید مى مال

 گلھ... كـنـند مى فدا را جانشان كھ ھستند اینھا. دھند مى انجام كار
 در كھ آقـایانى خصوصا كنند مى خدمت اسالم بھ كھ روشنفكران از من

 اسـت ایـن دارم عالقھ آنان بھ كھ حال عین در... ھستند كشور خارج
 نـزنـیـد كـنـار ایستاده سرش پشت ملت كھ را بزرگى جناح این: كـھ

 و بـگیرند نـادیـده را جماعت آخوند و اسالم علماى خدمتھاى نـبـاید
 كھ اسـت ایـن مـثـل)... خواھیم مى آخوند منھاى اسالم ما( بگویند
 اسالم ما نگویید. بـاشد نداشتھ سیاست كھ خواھیم مى را اسالمى بگویید

 بى اسـالم... اسـت عـقـل برخالف این خواھیم نمى مال خواھیم مى را
 یكى) ص(اكرم پـیـغـمبر. بـود آخوند ھم پیغمبر... شود نمى اصال آخوند

) ع(صادق حضرت. است  رسول عـلـما ھمھ راس در. است بزرگ آخوندھاى از
  ١٨.)باشد مى فقھا راس در و اسالم علماى از یكى ھم



 
 را روحانیت امام كھ آید مى دست بھ روشنى بھ بلند فراز ایـن از

 و نھادن بنیان در اولیا و انبیا حركت دھنده ادامـھ و دنـبـالـھ
 و) ص(پیامبر نقش كھ گونھ ھمان و داند مى دیندرى حریم از نـگھدارى

 اسـت انكار درخور غیر دیندارى مقوم اركان عنوان بھ) ع(مـعـصـومـان
 ژرف و نظر دقت. دارد را حكم ھمان ایشان نظر از نیز روحانیت نقش

 مـنھاى اسالم( اندیشھ پشتیبان كھ كسانى شناساندن در ایشان بـیـنى
 : شعار دو مقایسھ. است توجھ درخور بسیار ھستند) روحانیت

 
 و ایشان كالم در) سیاست از دین جدایى( و) روحانیت از اسالم جـدایى(

 داد نشان وطنى دگراندیشان از بسیارى عملكرد در گفتھ این تـعـبـیر
 گسترده منظومھ و شبكھ یك در شده یاد شعارھاى از یك ھـر كـھ

 بـھ را دیگرى اینھا از یك ھر. دارد را خود ویژه پیامدھاى اعـتـقادى
 جـامـعھ اعتقادى فضاى نقطھ دورترین تا كھ است موجى و آورد مـى یـاد

 نبایستى را شعارھا گونھ این. ایستد نمى باز حركت از نكند آشفتھ را
 شـمـار بـھ روشنفكرى اشعار مجموعھ در منفرد بیت تك یك عنوان بھ

 یـادآورنـده بھ ھمچنان غزل پایان تا كھ است مصراعى بـلـكھ آورد
) روحانیت منھاى اسالم( تز از كھ كسانى ھمان. است اى تـازه مـعـانـى

 سـیـاست از دیـن جـدایـى پیـرو اساسا كھ ھستند ھمانان كنند مى دفاع
 . است دگراندیشى رایج سكھ امروزه كھ ھایى اندیشھ دیگر نیز و ھستند

 
 شریعتى دكتر و امام 
 

 و فكرى حیات در كھ است دینى روشنفكران جملھ از شـریـعتى دكـتـر
 عھده بر درخورى نقش انقالب از پس و پیش ایرانى جامعھ اجـتماعى
 وى مخالفان و موافقان كھ است اى نكتھ این گـویـا. اسـت داشـتـھ
 تـا را او سازنده نقش دكتر بھ مندان عالقھ از شمارى البتھ. بـرآنند

 ایـن كھ برند مى باال اقبال و جمال سید چون احیاگرانى نـقـش حـد
 و تاریخى نقد مورد كافى دلیلھاى كمك بھ بـایـستى مـوضـوع

 كردن وارد با نیز مخالفان از شمارى. گـیـرد قـرار اجـتـمـاعـى
 اندیشھ تكاملى سیر در وى غیرسازنده نقش بر وى بھ اتـھـامـھایى

 مناقشھ و درنگ مورد سخت نیز این كھ فشارند مى پاى معاصر دیـنـى
 كـھ گونھ آن ھنوز فرھنگى جامعھ كھ است این دلیل بھ اینھا ھمھ. است

 نیافتھ دست عالمانھ نقادى و شناسى ناسره از سره ابزارھاى بھ بـاید
 عوامانھ ھیجانھاى و رویھا زیاده از ھمچنان ما فرھنگى ھاى محیط و

 . اند آكنده
 بحث درخور موضوع یك عنوان بھ دكتر رسـد مـى نـظـر بـھ بـارى

 این توجھ جالب. است كرده حفظ را خود تازگیھاى و شادابى ھـمچنان
 و شكستن مورد امام حیات زمان در مـوضوع ایـن سـالـھـا كـھ اسـت

 در نیز ھایى بسط و قبض گـرفت قـرار آن و ایـن كـردن اسـتـوار
 دیگر ھنگامھاى اى پاره در و ھنگامھا اى پاره در وى بـزرگداشت
 نظر اظھار تر كم حال این با اما; داد رخ او نقش و شخصیت پـوشـاندن

 . شد شنیده باب این در امام سوى از ھمگانى و روشن
 این پرونده تا داد مى مجال دكتر مخالفان و مـوافقان بـھ امر ھمین

 آن درباره وگو گفت باب ھمچنان و نبینند یـافـتـھ پـایـان را موضوع
 . بدانند گشوده را
 



 در ایشان چرا بود؟ چھ موضوع این برابر در امام موضع راستى بھ امـا
  كرد؟ اختیار را سكوت موضع تر بیش حساسى چنین موضوع برابر
 دارد استناد شایستگى كھ امام روشن نظر اظھار تنھا مورد این در گویا

 تـلگرافھاى بھ پاسخ در دكتر فوت از پس ایشان كھ است پـاسـخى ھـمـان
 رسـیده ایـشـان بھ تسلیت عنوان بھ جھان كنار و گوشھ از كھ گوناگونى

 انتقال واسـطـھ كـھ است یزدى دكتر بھ خطاب پاسخ این داد ارائھ بود
 : بود آمریكا و اروپا در اسالمى انجمنھاى دانشجویان بھ ایشان پیام

 
 تعالى بسمھ

 
  تعالى  ایده یزدى آقاى جناب

 
 طرف از آمریكا و اروپا از زیادى تلگرافھاى سـالم اھـداء از پـس

 اسالمى انجمنھاى و اروپا در دانشجویان اسالمى انجمنھاى اتـحـادیھ
 محترم برادران سایر از و مختلف بخشھاى از آمریكا در دانشجویان

 واصـل شریعتى على دكتر فقد در تعالى  ایدھم كشور خـارج مـقـیـم
 صـحـیح تفكیك و نیست میسر جھاتى از آنھا تمام بھ جواب چون و شـد
 ھـمـھ بھ را جانب این تشكر دارم تقاضا عالى جناب از باشد نمى

 نفسھاى ایـن در جانب این. نمائید ابالغ تعالى  ایدھم محترم برادران
 از اعم داخل و خارج دانشجویان و عموما جوان طبقھ بھ امیدم عمر آخر

 . باشد مى غیره و روحانى
 

 بخش نجات مكتب مزایاى ضمیر روشن متفكران و دانشمندان است امید
 و دنیا در خیر سبل ھادى و بشر جانبھ ھمھ سعادت كـفیل كـھ اسـالم
 نقیصھ مكمل و نفوس مربى و ملتھا آزادى و استقالل حـافـظ و آخـرت
 بیان عموم براى است انسانى زندگى راھنماى و روحانى و نـفـسانى ھـاى
 . كند

 
 و ابھامھا اصالح و ھست كھ طور آن بھ اسالم عرضھ با باشند مـطمئن

 بـشر سالم نفوس یافتھ انجام بدخواھان دست بھ كھ انحرافھا و كجرویھا
 بدان یكسره نگردیده باطلھ اغراض دستخوش و نشده منحرف  فطرت از كھ

 . شوند مند بھره آن انوار و بركات از و آورند روى
 

 و انسانیت دشمنان دست از نجات و پیروزى نوید عزیز جوانان بھ من
 . دھم مى آنھا سرسپرده عمال

 
 زیـر در و محكم را خود روابط داخل و خارج در بین روشن جوان طـبـقـھ

 انـسـانـیت حق از صدا یك و دل یك است توحید پرچم تنھا كھ اسالم پرچم
 از اجـانـب دست متعال خداوند خواست بھ تا كنند دفاع انسانھا و

 مرموزى عـناصر از ھوشیارى كمال با باید و شود قطع اسالمى كـشـورھاى
 اجـانب عـمـال از مطمئنا و است اسالمى انجمنھاى بین تفرقھ درصدد كھ

 . نمایند طرد خود جمع از را آنھا و كنند احتراز ھستند
 

 .والتفرقوا جمیعا  بحبل واعتصموا
 بركاتھ و  ورحمھ علیكم والسالم

 ١٣٩٧ المعظم شعبان خمینى موسوى  روح



 
 باره در خود سكوت موضع بر دیگر بار پیام این با واقع در امام

 معناى قاعده برابر كھ سكوتى فشرد پاى دكتر افـكار و شـخـصـیـت
 آقاى را پاسخى چنین شرایط و دلیلھا. كرد مـى تـداعـى را خـاصـى

 است كرده مى ھمراھى نجف در را امام پیش مدتھا از كھ پـور فـردوسـى
 : دھد مى شرح گونھ این

 
 آقاى ١٣٥٦ ماه خرداد ٢٩ در شریعتى دكتر آقاى درگـذشـت از پـس(

 طول بھ روز ١٢ اقامتش مدت و آمـد اشـرف نـجـف بـھ یـزدى دكـتـر
 براى شما: كھ كرد عنوان یزدى دكتر شبھا از یكى در... انـجـامید

 !... نكردید كار ھیچ شریعتى دكتر
 

  بكنیم؟ توانیم مى كارى چھ ما: شد سوال
 

 و بنویسید اى نامھ تسلیت... بگذارید ختم مجلس توانید مى: گـفـت
 جلسھ فردوسى فاضل آقاى مـنـزل در بـعـد شـب لـذا ....و كنید مخابره

 تبادل یزدى آقاى غیاب در و كـردنـد شـركـت بـرادران و شد تشكیل اى
 یعنى; كار دو این كھ شد تصویب و آمد عمل بھ گـیـرى راى و نظر

 مشروط دھیم انجام را نامھ تسلیت نـوشتن و تـرحـیـم و مجلس انعقاد
 .نكنند منع) س(امام كھ آن بر

 
 كھ رسید دوستان از برخى نظر بھ و نوشتم را نامھ تسلیت شب ھمان

 و برسم) س(امام محضر خودم من شد بنا. شد واقع آنان پـسند مـورد
 درب از وقت اول صبح فردا... بـگیرم را نـظـرشـان و دھـم گـزارش

 پرسیدم. كرد باز را در على حاج آقاى كـردم الـبـاب دق انـدرون
 و دادم را نوشتھ. زنند مى قدم بام باالى: گفت كـجـایـنـد؟ امـام

 و بفرمایند مطالعھ آمدند وقتى تا بگذار امام مـیز روى: گـفـتـم
 در كسى بالفاصلھ برگشتم خانھ بھ. گیرم مى شما از بعدا را نـتـیـجھ

 .بیا زود فرمودند امام: گفت. بود على حاج آقاى. كوبید را
 

 میز روى ایشان مقابل در نامھ تسلیت دیدم. رسیدم خدمتشان بالدرنگ
 خوب و نوشت مى خوب شریعتى دكتر: فرمودند. نشستم. دارد قرار كـوچـكى

 را اشتباھات آن كاش اى كھ داشت اشتباھاتى ولى كرد مى بیان
 مطلق اید نوشتھ نامھ تسلیت این در آنچھ: فرمودند گاه آن... نـداشـت

 اگـر. است دروغ این و اید كرده تایید را او ھاى نوشتھ ھمھ است
! اید برده را وى آبروى كنید استثناء را برخى و كنید بـاز پـرانـتـز
 ٢٠)بكنید؟ را كار این دارید داعى چھ بنابراین

 
 پیامھاى كلیھ بھ اى نامھ پاسخ خود امام حضرت برخورد این از پس

 گونھ ھیچ آن در كھ كند مى تنظیم بود رسیده ایشان بھ كھ تـسلیتى
 نیست شك البتھ. شود نمى دیده دكتر باب در منفى یا مثبت نظر اظـھـار

 مـى خیرخواھانھ نیت داراى و خدمتگزار شخصیتى را دكتر امام كھ
 ھـواداران برخى طرف از دكتر اشتباھھاى كھ این خاطر بھ لیكن دانـسـت
 مردم ھـاى توده نیز و نگیرد قرار استفاده سوء مـورد وى تـنـدرو

 نـشـوند واقـع اشتباھھا این تاثیر تحت جامعھ متفكر گروھھاى بویژه
 معظم مقام سـخـنان راستا ھمین در. پوشیدند چشم دكتر كلى تایید از

 :راھگشاست بسیار ١٣٦٠ سال در خود ھاى مصاحبھ از یكى در رھبرى



 
 چھره یك كنند مى تصور ھمگان كھ آنچھ برخالف شریعتى من نظر بـھ(

 از یعنى; اوست مخالفان و طرفداران دلیل بھ این و است مظلوم ھمچنان
 ھم كھ است این شریعتى شگفتیھاى از شاید و زمان شـگـفـتـیھاى
 این تا اند كرده ھم با ھمدستى نوعى مخالفانش ھم و طـرفـدارانش

 بھ ظلمى این و نگھدارند ناشناختھ را پـرشور و دردمـنـد انـسـان
 این و كنند مى تمسك شریعتى دكتر اشتباھات بھ او مخالفان. اوسـت

 گمان بى. نبینند را بود او در كھ مثبتى نقاط كھ شود مـى مـوجـب
 این كھ كنم نمى ادعا ھرگز من و داشت اشـتـبـاھـاتـى شـریـعـتـى

 ما كھ آنچھ كنار در كھ كنم مى ادعا اما; بود كوچك اشـتـبـاھـات
 از شریعتى چھره بگذاریم نام توانیم مى شـریـعـتى اشـتـبـاھـات
 بھ اگر است ظلم پس. بود برخوردار ھم زیباییھایى و بـرجـسـتگیھا

 كـھ كنم نمى فراموش من. نبینیم را او برجستگیھاى او اشتباھات خـاطر
 ھـاى وقیل قال پایانى مراحل كھ گفت توان مى كھ مـبـارزات اوج در

 كـھ ایـن بدون صحبتى ضمن در امام شد مى محسوب شریعتى بھ مـربـوطـ
 مـخالفتھایى و شریعتى وضع بھ كردند اى اشاره ببرند كـسـى از نـام

 در و آمـد نجف از وقت ھمان سخن این نوار. ھست او اطراف در كھ
 اسم كھ این بدون امام جا آن در. بود موثر اختالفات آتش فرونشاندن
 خدماتى كھ را كسى: بودند كرده بیان جور این بیاورند را شریـعـتى

 در اشتباه تا چھار خاطر بھ) مضمون این بھ نـزدیك چـیـزى( كـرده
 موضع داد مى نشان دقیقا این. نیست صحیح این بكوبیم كـتـابـھایش

 شریعتى دكتر شخصیت تنھا نھ و شخصیتى ھـر مـقـابـل در را درسـت
 تفكر بیانى و اصولى مسائل در بعضا اشـتـباھاتى او بـود مـمـكـن
 ایـن اما. دیگر مسائل یا و نبوت یا توحید مثل. باشد داشـتھ اسـالمـى
 فقط منفى نقاط ھمین با را شریعتى ما كھ شد مى موجب نـباید

 مجال البتھ كھ داشت وجود ھم فراوانى محسنات او در. بـشـنـاسـیم
 ٢١....)بگویم را محسنات این من االن كھ نیست
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