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گذشت در نشست همدان بمناسبت سالگرد در سخنان دکتر هاشم آغاجری متن
  دکتر علی شريعتي

  
  پروتستانيزم اسالمی

  
  

گرامی می دارم بيست و پنجمين سالگرد شهادت برادر و دوست و همفکر و هم سخن 
چه بگويم . شمعی که عالمی را روشن کرد, او که همچون يک شمع سوخت. دکتر علی شريعتی

به نسل بعد و نسلهاي بعد , او شمع مرده نيست. از آن شمع فروزان در وجود شما عزيزان هستپرتوی 
 که در روزها و سالهاي کوتاه عمرش شروع شد برغم همه نامهرباني ها و نامردی هايي. روشني مي دهد

و گرايش به امروز من مي بينم توجه و بازگشت دوباره نسل حاضر به شريعتي . تا به امروز ادامه داردو 
چند صباحي کساني مي کوشيدند خورشيد را گل آلود کنند و با . آثار شريعتي بر همه مشهود است

بلکه توجه به شريعتي روز به روز بيشتر و , انواع اتهمات نتوانستند خورشيد شريعتي را خاموش کنند
ندان بزرگتري بنام  سال پيش که او پس از خروج از زندان کوچکتر و ورود به ز۲۵ .جديتر مي شود

مهاجرت کرد و به قول خودش در آن وصيت نامه , به ناگزير براي ادامه راه, ايران نتوانست بماند
نيفتاده بود و کمتر آن زمان در ايران هنوز انقالب اتفاق . آخري بر قالي سليماني نشست و پرواز کرد
تحولي که . يم رخ خواهد داددر ايران تحولي بسيار عظ, کسي فکر مي کرد در آينده ای نزديک

بذرهايي که او در آن سالها پاشيد خيلي . شريعتي خود يکي از باغبانان مهم و معماران بزرگ آن بود
هر چند که زميني که اين باغبان در آن گل کاشت و بذر پاشيد , سريع جوانه زد و به ثمر نشست

ه هايي در اين گلستان در گوشه و کنار متاسفانه زمين چند رگه اي بود که بعد از چند صباحي خرزهر
 حال دوباره شاهديم که نسيم تازه اما,  تا فضاي زندگي را بر گلها تنگ کند وسر بلند کرد و کوشيد

  .ای مي وزد و فضاي نو و جديدي براي تنفس گلها فراهم کرده است
  :موضوع سخن امروز من پروتستانيزم اسالمي و دکتر شريعتي است

دسته اول . آنها را به سه دسته تقسيم نموده, ه شريعتي از آثارش کردهتقسيم بنديي ک
اين تثليثي است که معرف يک راه و هدف و . دسته دوم اسالميات و دسته سوم اجتماعيات, کويريات

من تالش دارم . شريعتي همه اين سه بعد است و قابل تفکيک هيچيک از آن سه بعد نيست. جهت است
  .سالميت سخن بگويمکه تنها در قلمرو ا
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توضيحاتي در خصوص نظريه هاي جامعه شناسي کارل مارکس و ماکس وبر مي دهد و 
فرهنگ و مذهب گذشته که با اين نظام جديد ,  نظام برژوازیاظهار مي دارد که با روي کار آمدن

 به عبارت ديگر مذهب. سازگاري نداشت از بين رفت و جاي خود را به فرهنگ و مذهب جديد داد
ديگر پروتستانيزم به عنوان شاخه جديدي از مسيحيت در مقابل کاتوليک که شاخه قديمي و سنتي 

متفکران نو انديش مسيحي که بعدها . مسيحيت بود معلول پيدايش نظام اقتصادي سرمايه داري بود
يدگاههاي با د, معروف شدند به متفکران پروتستان ابتدا آمدند يک قرائت تازه از مسيحيت ارائه کردند

 را تغيير دادند و بعد که مذهب تغيير پيدا کرد و نوع نگاه مذهبي جامعه خود, سنتِي کليسا مبارزه کردند
و علت اقتصاد و , با مذهب بعنوان عامل زيربنا, به تبع آن شرايط اقتصادي تغيير يافت در اينجا فرهنگ

  .تنظام توليدي بعنوان معلول و عامل فرعي مورد تعريف قرار گرف
معتقد به ترکيب اين ) مارکس و ماکس وبر ( دکتر شريعتی در مواجهه با اين دو ديدگاه 

  .نه به ماکس وبر, من نه به کارل مارکس معتقدم: دو بود و مي گفت 
شريعتي با وجود اينکه به . رنسانسي که در اروپا اتفاق افتاد ريشه های اقتصادي هم داشت

 و معتقد بود که ي معتقد بود به فرهنگ تکيه بيشتري مي کردنظريه اقتصادي در تحوالت اجتماع
از نظر شريعتي فقر به  .آگاهی و خود آگاهي مردم حرف آخر را در تحوالت اجتماعي خواهد زد

ممکن است در يک جامعه , ممکن است يک جامعه کامالً هم فقير باشد. تنهايي عامل انقالب نيست
 ولي تا زمانيکه وجود فقر به ,رين حدود خودش رسيده باشدتضاد طبقاتي و استثمار به وحشتناکت

, احساس فقر تبديل نشده باشد و تا زمانيکه مردمي که درآن جامعه زندگي مي کنند نسبت به وجود فقر
وضع گاهي آنها را به اعتراض نسبت به به زشتی و غير انساني بودن فقر آگاهي پيدا نکنند و اين آ

تمام پروژه دکتر .  وجود فقر عامل قيام و انقالب در آن جامعه نمي شود صرفموجود نکشاند هيچگاه
 .آگاهي و خودآگاهی: شريعتي هم خالصه مي شود در اين دو کلمه

جامعه اي که سنتي مانده دوگانگي بين . از دوره قاجاريه جامعه ما گرفتار نوعي دوگانگي شد
برخورد با دنياي جديدي که صاحب علم و تکنيک  و , نيافته در همه زمينه ها عقب مانده و توسعه,بود

 بحران ,بحران مدرنيته.  يک بحران در ميان انديشمندان و متفکران ايراني بوجود آمد.و صنعت بود
 اين پرسش مطرح شد که براي برون رفت  و بعد,زمينه هاگرفتاري در بن بست توسعه نيافتگي در همه 

 , استبداد, نابرابري وخالص شدن از دست فقر جهل براي ؟از اين عقب ماندگي چه بايد کرد
 , به اين چه بايد کرد؟ چه بايد کرد, فرهنگي توسعه نيافتگِي, طبقاتي نابرابرِي, استعمار,ديکتاتوري

که ملکم خان وارد  به اين خاطر هم بود و, کمپانيها در ايرانحضور . پاسخهاي بسيار متنوعي داده اند
 رشوه خواري در قراردادهاي . و گرفتار رشوه خواري هم شد,خارجي شد يهايقراردادهايي با کمپان

امير زاده ها نيز خارجي امر تازه اي نيست و اختصاص به آقازاده هاي امروز هم ندارد و شاهزاده ها و 
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منشارالدوله صد سال پيش با نوشتن کتاب در يک کلمه راه رهايي از اين بن بست را . رشوه مي گرفتند
همه مسايل و مشکالت حل , اگر ما در ايران قانون داشته باشيم و قانون حاکم باشد. رفي کردقانون مع

البته ما ]. دست زدن حضار [اما شما مي بينيد بعد از صد سال هنوز قانوني حاکم نشده است. است
ائه شده راه حلهای زيادي ار. شعار منشارالدوله و ملکم خان همين قانون بود. اميدواريم که حاکم شود

يعني . اين هم يک راه حلي است,  يک دولت استبداديحتي راه حلهايي از قبيل ضرورت وجود. است
, فرو رفت, در هر يک دوره هرج و مرج,  سال بعد از انقالب جامعه ايران۱۵, بعد از مشروطه

ي روحانيت متفکران و حت,  نخبگان از زياديعده اي... راهزني در کشور و , ناامني, پراکندگي قدرت
ديکتاتوري بيايد با زور و . ايران را به اين نتيجه رساند که راه حل نجات ايران ظهور يک ديکتاتور است

همه قدرت را در ,   پراکنده در کشور را سرکوب بکندقدرتهاي کوچک محلي و خودکامگان, قدرت
ي از روشنفکران و نه تنها بخش. دست خودش متمرکز بکند و نظم و امنيت در جامعه برقرار کند

.  آن استقبال مي کردندروحانيون ما اين تز را پذيرفتند و به استقبالش رفتند بلکه توده مردم ما هم از
ها فقط با زور و سرنيزه بوجود آمده اند، يا ادامه حکومت داده اند،  تصور نکنيد که هميشه ديکتاتوري

در بسياري از دوره ها استبداد و خودکامگي . در خيلي از دوره ها زور به ديوار جهل تکيه کرده است
درختي بوده که در زمين بالهت و جهالت ريشه مي دوانده است و فلسفه اصلي بقاِء استبداد و 

نزده سال از انقالب مشروطه، لذا خيلي راحت جامعه ايران بعد از پا.  همان مسئله بوده است ديکتاتوريها
  .داد رضاشاهي را پذيرفت رضاخاني و بدنبال او استبتوريديکتا

 در عصري که شريعتي زندگي مي کرد پروژه .دردوره هاي بعدي پاسخ هاي ديگري داشت
راه حلها و فکرهاي سياسي و  هم . مي شدي جامعه ارائههاي مختلفي از سوي متفکران و نيروهاي سياس

ي بودند که تنها راه شريعتي زندگي مي کرد کسان که ۵۰، ۴۰در دهه . هم راه حلها و فکرهاي نظامي
 کافيست . دست به اسلحه بردن جهت سرنگوني رژيم شاه مي دانستند رامبارزه و تنها راه نجات ايران

 راه حلي که گروههاي .بکنيم تا بعد به دروازه هاي آرماني برسيماين رژيم را از طريق نظامي سرنگون 
ل نه تنها نتوانست رژيم را سرنگون بکند البته اين راه ح. و گروههاي مسلح بدنبال آن هستند چريکي

چريکها، جوانان مخلص و بزرگ و سادة ايراني در . بلکه از طرف توده مردم نيز با استقبال روبرو نشد
اما متأسفانه مبارزه اي که از مردم جدا . گروه هاي مختلف چريکي با تمام وجود رفتند به مبارزه با رژيم

، خود مردم عادي ممکن  مبارزه مي کردند با رژيمآن زمان که چريکها. بود، مردم آن را نمي فهميدند
  .بود يک چريک را در خيابان دستگير بکنند، يا همکاري بکنند با مأمورين رژيم وتحويل آنها بدهند

مشي چريکي در سرنگوني رژيم جواب نداد بلکه در جرح و بحث و راه حل سياسي  هم 
تجربه نشان داده . کنيم، به شورش ترغيب و تشويق بکنيم جواب نداداينکه ما مردم را دعوت به قيام ب

دکتر . که تا به امروز هيچکدام از اين راه حلها نتوانسته است موانع اساسی توسعه در ايران را رفع کند
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دکتر .  يکي از معدود کساني بود که به پرسش چه بايد کرد؟ هيچکدام از اين پاسخها را ندادشريعتي
 يک چريک بود و معتقد به مبارزه چريکي که بگويد خانة چريکي تشکيل بدهيم و قيام شريعتي نه

مسلحانه بکنيم عليه رژيم، نه يک مبارز سياسي به معنی حرفه ای کلمه بود که بخواهد در طريق بيان و 
. کندقلم مردم را به خيابان بکشد و آنها را در يک مبارزه هيجان آميز احساساتي عليه رژيم تحريک ب

معتقد بود که مشکل اساسي که ما در ايران . او معتقد به يک طرح و پروژة فرهنگي بود. هيچکدام
تا زمانيکه انديشه و فرهنگ و تفکر . و فرهنگ استداريم زير بنا و علت العلل همة مسائل ما انديشه 

رح تغيير بنيادين  ط.جامعه تغيير پيدا نکند رژيمها بيايند و بروند هيچ مشکل اساسي حل نمي شود
فرهنگي را دکتر شريعتي بعنوان يک روش فکر وظيفة خودش و همة روشنفکران را عبارت مي ديد از 

  .کوشش و تالش براي پيشبرد اين پروژه
اما از آنجائيکه در جامعه ايران اساسي ترين هستة فرهنگ مذهب است، اصوالً جامعه ايران و 

چه در دورة قبل از اسالم و چه در . هنگ مذهبي بوده استفرهنگ ايراني در تمام دوره ها يک فر
دورة بعد از اسالم، چه در دورة قبل از صفويه و آن موقعي که اکثريت ايرانيان هنوز به تشيع نگرويده 

اينجا بود که .  و چه بعد از آن مرکزي ترين و اساسي ترين هسته در فرهنگ ايران مذهب استبودند
 وی با تحليلي که از جامعه ايراني داشت و با شناختي .روتستانيزم اسالمي رسيددکتر شريعتی به پروژة پ

  .که از تجربه پروتستانيزم مسيحي داشت به اين جمع بندي رسيد
  پروتستانيزم مسيحي چه بود؟

فکراني مت.  در اروپا اتفاق افتاد۱۶ و ۱۵ ديني که در قرن -عبارت بود از يک نهضت فکري 
حتي روحاني بودند، کشيش بودند، اما کشيشاني بودند که به کليسا، به نهاد که بسياري از آنها 

نسبت به دگم ها و جزم ها و چهارچوب هايي که پاپ و روحانيت . روحانيت مسيحي اعتراض داشتند
پاپها از قرن چهاردهم به بعد با استناد به . کليسا بر مردم مسيحي واجب کرده بود دست به اعتراض زدند

و متون و با استناد به شوراهاي کليسايي، استناد به قديس بودن کنستانتين و َسنت ها و روايت روايات 
 خود را تبديل کرده بودند به نمايندة مسيحيت و کليسا را تبديل کرده بودند به تنها راه ،هاي ديني
ارج هر کس خ. گفتند خارج از کليسايي که پاپ در رأس آن است، رستگاري نيستمي . رستگاري

 اسقف  ودر اين کليسا پاپ بعنوان جانشين مسيح. اين کليسا باشد به بهشت نمي رود و به جهنم مي رود
ها و کاردينال ها آنچنان نيابتي از سوي خدا  و  مسيح براي خودشان ايجاد کرده بودند که حتي بهشت 

ار محکم و جا ـينت بسنت اعتراف گيري و بهشت فروشي يک ُسم مي کردند و ُسـو دوزخ را تقسي
.  بگيرند بايد مي رفتند پيش روحانيررادر جمع بهشتيان قمؤمنان اگر مي خواستند . افتاده ای شده بود

در محضر او اقرار مي کردند و بعد صدقه اي مي دادند، نذري مي کردند، پولي مي دادند براي اينکه 
 کتاب مقدس يعني انجيل و .يده شوددعا کنند و از خدا بخواهند تا گناهان اين مؤمن بخش] روحاني[
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يعني حتماً مسيحيان براي فهم . تورات مستقيماً توسط هيچ مؤمن مسيحي قابل فهم شمرده نمي شد
 هم واسطه بين خلق با خدا بودند و هم واسطه ،روحانيان.  روحاني بودندکتاب مقدس خودشان نيازمنِد

ي مي شد ارتباط برقرار کرد، نه با مسيح و نه با کتاب نه با خدا بدون روحان. بين مسيحيان با مسيح بودند
، هيچکس » ال َيمســـُه اال الُمطـــَهرون« گويي که اين کتاب مقدسي که بقول قرآن .، هيچکداممقدس

گويا که اين پاکان فقط روحانيان هستند و .  جز پاکانبه اين کتاب نبايد دست بزند و آن را لمس کند
روحاني مطهر و پاک است و جسماني . روحاني و جسماني: قسيم مي شدندمردم به دو گروه ت. بس

نجس است، و اين ناپاکها و نجسها اگر مي خواهند پاک باشند بايد دست روحاني را ببوسند و لمس 
از طرف ديگر اين روحانيت .  اين نظام واستگي يکي از سنتهاي بسيار جا افتاده در کليسا بود.کنند

رسماً روحانيون حق ازدواج .  مسيح است ازدواج در ميان روحانيان را ممنوع کرده بودبعنوان اينکه پيرو
اما در عين حال همين روحانياني که قانون کليسا آنها را مجبور . نه راهب ونه راهبه هيچکدام. نداشتند

 آلوده مي کرد که تا آخر عمر ازدواج نکنند و مجرد بمانند، در پشت پرده آنچنان به فسادهاي جنسي
بعالوه نگاه دين ُسنتي به کار .  از جامعه باال زدبودند که گاه کليسا آمارش در فسادهاي همجنس بازي

. لک از عالَم ملکوت از هم جدا بودعالَم ُم. دين و دنيا از هم جدا بود. و طبيعت نگاه تحقير آميز بود
 ضد دنيا، ضد کار و مخالف عت گريزنتي نگاه طبينگاه مسيحيت ُس. شهر زميني از شهر آسماني جدا بود

هم تحقير مي و آنچه را که در تضاد با شرع مقدس بود همچنانکه عقل و جسم را . با طبيعت انساني بود
. اگر پاپ چيزي گفت، پاکتر از عقل و علم است ولو اينکه با عقل شما متناقض باشد:  مي گفت.کرد

  . و نبي و بعنوان رئيس نهايي سلسلة روحانيت قبول بکنيدشما بايد او را به عنوان حجت و جانشين پيامبر 
بر سر در خانه ايمان . آنکس که مي فهمد نمي تواند ايمان بياورد. نبين و نفهم تا ايمان بياوري

:  باالي آکادمي ارسطو نوشته بود.ابتدا عقلت را کنار بگذار بعد وارد خانة ايمان بشو: نوشته شده است
هر کس منطق نمي داند : د وارد نشود و باالي آکادمي افالطون هم نوشته بودهر کس هندسه نمي دان

هر کس عقل دارد وارد نشود، اينجا جای : بر سر در دين ُسنتي کاتوليکي هم نوشته بود. وارد نشود
مي خواهي وارد خانة ايمان . عاقالن نيست، جاي مؤمنان است، جاي عاشق هاست، جاي ديوانه هاست

چنين ايماني البته باالتر از عقل نبود، پايين تر از عقل . لت را اجاره بده و بعد وارد شوبشوي، اول عق
مؤمني بود که .  چنين مؤمني، مؤمني نبود که از ابرهاي عقل فراتر رفته باشد.بود، ايمان مادون عقل

هشتي ها بعضي از روايتهاي منسوخ و شايد مجعول در اسالم گفته است که اکثر ب. دچار بالهت بود
آدمهايي که عاقل هستند، نمي . يعني اگر مي خواهي بروي به بهشت، ابله باش. آدمهاي ابله هستند

  . البته برخي از عرفاي ما ُبله بهشتيان را يک ماوراي عقل تفسير کرده اند. توانند به بهشت بروند
اسالم صحبت  و سؤال از آقاي آقاجري که شما داريد دربارة زنان حاضراعتراض يکي از [ 

مي کنيد يا مسيحيت که با تمسخر تعدادي از جمعيت مواجه شد که نگذاشتند او سؤال خود را مطرح 
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کند که آقای آقاجري مي گويد اين مسائل هم در اسالم وجود داشته، هم در مسيحيت، در هر دو 
  ].دوجود داشته که اين اظهار نظر با سوت زدن و کف زدن تعدادي از حضار مواجه مي شو

 مي گفت ما مسيحيت را بايد از دست روحانيت ُسنتي کليسايي آزاد کنيم نهضت پروتستانيزم
گفت ما براي ارتباط با خدا احتياج ,  تز خود کشيشي، تز کالون.و دين را بايد از دست پاپ نجات داد

مبر، همه ما را کتاب مقدس، خدا، پيا. به واسطه نداريم، براي فهم کتاب مقدس احتياج به واسطه نداريم
واسطه داشت ] آيا  [ اگر که مسيح با مردم اورشليم سخن مي گفت. مستقيماً مورد خطاب قرار داده اند

مسيح بي واسطه مي گفت و مؤمنان و راهبان ! که کلمات بي رنگ را براي مردم شرح و بسط بکنند؟ نه
همة مؤمنان مستقيماً مخاطب مسيح و تازه درست همة انسانها، همة مسيحيان، . مي شنيدند و مي فهميدند

هيچ احتياجي نيست که براي فهم کتاب مقدس برويم به سراغ طبقه ای بنام . کتاب مقدس هستند
به اعتراف آن ديدگاه ماکياوليسم واينکه . هر کسي خودش کشيش خودش است. روحاني و اسقف

به . کار در طبيعت عبادت است. نبودهرگز مسيح نسبت به دنيا و کار و تالش و فعاليت انسان، بي توجه 
 بعد از انقالب صنعتي، طبقه برژوازي، کساني که تحوالت تازه را در تکنيک ايجاد کردند، همين دليل

 که معتقد بودند نان، طبيعت، زمين و اين يعني بر خالف کاتوليک هاي ُسنتي. عمدتاً پروتستان بودند
ح دينداري و صفا و خداپرستي بيگانه است؛ اينها معتقد قبيل اموِر پست مادي، بي ارزش است و با رو
اين دقيقاً همان چيزيست که خداوند از ما خواسته است و . بودند که اتفاقاً کار در قالب سرمايه و توليد

  .بعنوان عبادت اين ها را انجام مي دادند
تستانيزم در اروپا قبل از شروع پرو.  اين پروتستانيزم البته معلول به يک نگاه ديگري هم بود

نهضت امانيزم  نهضتي بود که . يک نهضت ديگري شروع شده بود که همان نهضت اُمــــانيـــزم بود
 کليسا خدا را مطرح مي کرد براي اينکه با نام خدا .انسان ارزش دارد ولي در خارج از کليسا: مي گفت

و روحانيت مسيح بود، انسان را قربانــي به نام خدا و نايب خدا و مسيح که پاپ . ايمان را قرباني کند
قرباني انساني بنام بت، در يعني . البته اين ُسنتي است بسيار قديمي در طول تاريخ بت پرستي. مي کردند

. خداي ابراهيم قرباني انسان نمي خواهد. بت مي شود، قرباني انسان مي طلبدقالب خدا، خدايي که 
وقتي ابراهيم در خواب مي بيند که خدا به او . آن خوب پرداختهداستان نماديني که دکتر شريعتي به 

 سنت انسان فرمان مي دهد که اسماعيل را بکش و بلند مي شود تا اسماعيل را بکشد، در جامعه ابراهيم
! کشي، سنت قرباني پسران يک سنت رايج بود، اما خداوند در بيداري به او دستور مي دهد که، نه

اما متأسفانه در طول تاريخ انسانها . ه جاي اسماعيل يک گوسفند را قرباني بکناسماعيل را نکش، و ب
 قرباني ، بت اما در واقع قربانِي، خداة اديان انسان را بعنوان قربانِيــمــهدر دوره هاي مختلف و در

 پيدا بت پيکره انساني هم گاهي ، البته اين بت در دوره ها يک پيکره سيمين يا چوبين نبود.نده اکرد
ضحاک بتي است که . داستان ضحاک در اسطوره هاي ايراني اشاره به همين واقعيت است. کرده است
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مارهاي دوش او نيازمند به مغز جوانان است و ضحاک هر روز دو جوان را .  جوانان را مي خوردمغز
  .قرباني مي کند و مغز آنها را خوراک اين مارها مي کند تا به زندگي خودش ادامه دهد

انسان : انسان تحقير مي شد، مي گفتند. انساني قرباني مي شد. دورة کليسائي هم همينطور بود
هر انسان ذاتاً . انسان گناهکار است، گناهکار ذاتي است. هيچ ارزشي ندارد انسان اصالً ناپاک است

 رود، که دست گناهکار به دنيا مي آيد و تنها زماني مي تواند پرهيزکار باشد و پاک شود و به بهشت
  .پاپ و جانشين مسيح را لمس بکند، بر سر او کشيده شود و واسطة او بشود با خداوند

. در نهضت پروتستانيزم  هم اين نگاه انساني البته وجود داشت. امانيستها به اين اعتراض داشتند
ب مطالعه کرده دکتر شريعتي اين تجربه را خو.  مطرح کرده بودند به آن شدتي که امانيستها نهمنتها
در جامعة خودش تأمل مي کرد، اگر مي خواهيم در جامعه تحول ايجاد کنيم، بايد خوب جامعه را . بود

بشناسيم و ببينيم که آن عاملي که اگر دچار انحطاط باشد، جامعه را به انحطاط مي کشاند و اگر رو به 
 اساساً ،ر حال انحطاط بودترقي برود جامعه را مترقي خواهد کرد، چيست؟ جامعه ما جامعة د
 ايران مي شود چهارچوب بوروکراسي که دو قرن اخير ايران يعني عامل مسئله ساز و مشکل جامعه

تا اين دين منحط . در مرکز دين قرار دارد، دين منحطاين انحطاط . انحطاط مورد بررسي قرار بگيرد
عتي تمام به همان دليل دکتر شري. ستتغيير پيدا نکند و اصالح نشود، اميــدي به هيــچ اصالحي ني

اين پروژه دقيقاً در همة . رساله اش و برنامه هايش را خالصه کرد در يک پروژه پروتستانيزم اسالمي
اما در عين . ويژگيها با پروژة پروتستانيزم مسيحي يکسان نبود، ولي ويژگيهاي خاص خودش را دارد

م تالشش را مصروف اين کرد که، اوالً اين دين حال اعتراضي بود به مذهب رسمي و شريعتي تما
يعني .  حقيقي وجود دارد، بازسازي مجرد کندثانياً عناصري را که در دين. انحطاط را نقادي بکند

ساختار شکني از دين سنتي و نقادي و نفي آن تا بازسازي دين نو، ديني که از تراز انسان ترقي خواه و 
  .شداصالح طلب و نوگراي عصر حاضر با

ه رسمي و سنتي مذهب ارائه مي کرد، آموزه هاي گرد  که دستگا،تمام آموزه هاي ديني
يکي از کارهايي که . پروژة شريعتي اعتراض کردن به اسالم و دين بود. گرفته يا تاريک و عتيقه بود

سمي شريعتي کرد، تفکيک اسالم ذاتي از اسالم تاريخي بود و گفت که بسياري از چيزهايي که نهاد ر
  .اين اسالم ذاتي نيست، اسالم تاريخي است. سمي دين بنام اسالم مطرح مي کنندسنتي ديني متوليان ر

اسالم تاريخي يعني آنچه که روحانيون و علما اعصار و قرون گذشته انديشيده اند، تجربه 
قدس شده  بدليل اينکه مربوط به گذشته است ماينها بر روي هم جمع شده و امروز صرفاً. کرده اند

 گاهي اين عناصر تاريخي اين عناصر مربوط به عرف و سنت است و لباس دين بر تن کرده است
 شما مروري بکنيد همين تاريخ ،عجيب بود" لباس دين و تقدس مي پوشيد که واقعا آنچنان معتبر بود و
ديمي را غير  آن خزينه هاي ق،شت در جامعه ما داشت بوجود مي آمد زمانيکه بهدا،صد سال اخير را
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منين به اعتراض برخاستند که نخير تنها وتنها آن خزينه بخشي از مؤمنان و مؤ. ندبهداشتي اعالم کرد
شير شبهه ناک   غسل کردن در زير دوش و. غسل ديني و شرعي است،هاست که غسل کردن در آنها

ت عليه علوم جديد، نوشته مصادف با مشروطي ن روحاني  در يک رساله اي که يکي از اين آقايو.است
علم شيمي . علم شيمي يعني خدا نيست. علوم شيمي و فيزيک، که فرا گرفتن اين علوم حـــرام است

نه تنها آقايون با اين علوم . مخالفت با علوم امروز. مي گويد خدا نيست، ديدگاه روحانيون کليسا
وار آخرين مدلــهــاي اتومبيـل مخالفت نمي کنند، تازه خودشان اگر ماشين بنده پيکان است، آنها س

 درست است، االن اين را قبول کرده اند، چون باالخره اسـتفاده اين ]کف زدن حضار  [ .مي شوند
 يا ۷۰ در ]خندة تمسخر اکثريت جمعيت [ ! چيز بدي نيست! کرده اند، و مزه کرده اند و ديده اند که نه

به نام اينکه اينها حرام هستند، . ام اسالم مخالفت مي شد با بسياري از اين پديده هاي نو با ن سال قبل۸۰
اين . تا همين اواخر در حوزه هاي علميه ما يادگيري زبان انگليسي خالف شرع بود. خالف شرع هستند

ذهنيت قرون وسطايي را . از آسمان نيامده بود، روحانيت همين جامعه بودهمان روحانيت است که 
 دين تغيير پيدا نکنند، توده اي که ا اين ذهنيت تغيير پيدا نکند، تا اين متوليانت. دکتر شريعتي دريافته بود

 اسالم تشيع بعنوان يک مذهب فکرش به دهن اين متوليان است همچنان است که او فکر مي کند
مترقي، بعنوان يک دين تعالي بخش وقتي که در دست يک جامعه منحط قرار بگيرد، بجاي اينکه عامل 

تفکيک . دکتر شريعتي با اين پديده مي خواهد مبارزه کند.  باشد عامل انحطاط مي شوداملترقي و تک
 استنباط ها، فهم ها، درکها، ُسنت ها و عرف هاي  از اسالم تاريخي حاصل.اسالم ذاتي از اسالم تاريخي

بديل کرد ، اينها را نبايد مقدس کرد، تهر نسلي براي خودش يک تجربه اي داشته. نسلهاي گذشته است
  .به يک متون و خطوط اليتغير ابدي

 گاهي شما مي بينيد که مراسم بسيار ساده، جزء عناصر اصلي دين و عالئم اصلي مسلماني
همين . ما روايت داريم که شيعه انگشتر را در انگشت دست چپ بکند، آن هم انگشت وسط. شده

 از آقا، آقا جواب مي دهد که يک اگر شما بپرسي.  ثابت امروزروايت تبديل مي شود به يک اصل
شما . انگشتر عقيق بکن در انگشت خودت، اين عالمت مسلماني است، بدون توجه به شرايط و اصول

حاال .  سال قبل مي خورد۱۴۰۰کتاب حليه المتقين ايشان بدرد مسلمان . آثار عالمه مجلسي را ببينيد
آن  ُسنت . ا به آن شکل و صورت در بياوردتصور بفرماييد امروز يک مسلمان جامعه بخواهد خودش ر

اين . آداب غذا خوردنش، آداب معاشرتش. ُسنتهاي هر جامعه به درد آن جامعه مي خورد. است
  .ُسنتهاست که ربطي به اسالم ندارد

اينها فهم آنها . فهم ها و درکها و استنباط هاي علماي دوره هاي گذشته ربطي به اسالم ندارد
مانطوريکه آنها حق داشتند، قرآن را بفهمند و بخوانند، ما هم حق داريم به سهم ه. بوده از اسالم

براي تفکيک اسالم ذاتي از اسالم . فهم آنها براي ما حجت نيست.  بفهميمخودمان قرآن را بخوانيم و
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بخشي از . تاريخي رجعت کرديم به متون اصلي و بعد از آن متون اصلي را با متد امروز تعريف بکنيم
  ۲۱ و ۲۰مسلم انساني که در قرن . الش شريعتي معطوف به شيوة انديشيدن و متد تغيير و فهم اسالم بودت

ة  سال پيش که به انداز۱۴۰۰ مکه و مدينه مي خواهد مسلمان باشد، متفاوت است از اسالمي که در
، در ت که مااساسالم امروز متفاوت است، معلوم . کوچکترين روستاهاي امروز ايران جمعيت داشته

يک  م براي انسان امروزيهمة زمينه هاي اقتصاد، سياست تمام و جزء زندگيمان، شيوة شناخت اسال
 هر دوره اي و هر نسلي بايد آنگونه فکر بکند که او خود مخاطب .شيوه و متد ديگري درک مي کنيم

 اطب پيامبر بودند، مردمان عصر نزول مخهمانطوريکه.  مخاطب خداوند و پيامبران است،کتاب مقدس
 آن مخاطبان با توجه به موقعيت تاريخي اجتماعي خود  و همانطور کهامروز ما هم مخاطب پيامبر هستيم

. درک خودمان و متناسب با خودمان بفهميم ما هم امروز حق داريم بر اساس ،فهميدند، اين پيام را
 تنها بدليل اينکه مربوط به گذشته استفاده از فهم گذشتگان، سنت هايي که تل انبار شده روي هم و

 پيامبران، به است، اين گذشته گرايي است، اين تقليد است، اين چون آن منطقي است که در زمان خوِد
به حضرت رسول مي گفتند که ما اين انديشه و تفکر و شيوه زندگي را به اين دليل . پيامبران مي گفتند

شريعتي مي خواهد اسالم ذاتي را از اسالم ُسنتي جدا . ستقبول داريم که مربوط به اجداد گذشته ها ا
شريعتي به دانشجويان و جوانان مي گفت شما .  و به همان دليل رجوع مستقيم به کتاب مقدسبکند

  .متأسفانه فضاي فکري آن سالها طوري بود که جوانان مي ترسيدند قرآن بخوانند. برويد سراغ قرآن
. ا باز کنم، من بايد بروم از مال بپرسم، که در قرآن چه هستم قرآن رمن حق ندار: مي گفتند

اصالً به نسل نو اجازة تفکر و تدبر در . قرآن مهمترين حاصلش استفاده در مساجد و بر سر قبرستان بود
. قرآن صد و يک نوع تفکر الزم دارد. قرآن را شما نمي توانيد بخوانيد: مي گفتند. آن داده نمي شد
آنچنان فهم و درک و انديشه دربارة قرآن را سخت و . ما هيچيک از آنها را نداريدبراي فهميدنش ش

شريعتي آمد و شکست، اين روشها را به . دشوار مي کردند که جوان مي ترسيد قرآن بخواند
اگر متد داشته باشيد مي توانيد بصورت حرفه اي . دانشجويان مي گفت خودتان برويد قرآن را بخوانيد

يک دانشجو اگر با متد علــــمي، با روش برود، سراغ مطالعه قـرآن چيزهايي درک . هميدقرآن را بف
مي کند و مي فهمد که آن آقايي که يک خروار علم قديمي مي داند، اما متد و روش نمي داند، 

 که خودش قرآن را بفهمد و درک دانشجويي ]کف زدن تعدادي از جمعيت [ . هيچگاه  نمي تواند
چون با اين کارش دکان . جيبي به زعم آقايان انجام داده است و جرم بزرگي مرتکب شدهکند کار ع

 که نمي شود، اگر مردم قرار باشد  اينطوري ]کف زدن تعدادي از جمعيت [ . عده ای را تخته مي کند
 بروند و قرآن را بخوانند و خودشان هم بفهمند، خودشان وقتي بخواهند ازدواج بکنند اينقدر مشکل

ا آن جمالت عربي خوانده شده و مخارج آنچناني کامالً رعايت آقا بايد قبالً يک خطبة طوالني ب! نباشد
، ولي وقتي ما اينها را ساده کرديم، گفتيم نه آقا ] روحاني [ بشود، احتياج به يک طبقه خاص دارد 
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لمان يک نفرشان جلو اينطوري نبوده، در صدر اسالم امام جماعت حرفه اي نداشتيم، در همه جمع مس
کي گفته است که حتماً يک آخوند بايد امام جمـاعت باشد؟ . مي ايستاد، بقيه هم به او اقتدا مي کردند

 اگر قرار باشد هر دو جواني که با هم ازدواج مي کنند اين ]دست زدن ممتد تعداد زيادي از حضار [ 
در تولدشان و خيلي از چيزهاي ديگر، تعطيل در عزايشان، طبقه را دعوت نکنند، بي نياز باشند از آن 

  .طبقه روحاني، طبقة جديدي استما در اسالم طبقة روحاني نداشتيم، . مي شود، طبقه، بيکار مي شود
 سال تجاوز ۶۰ يا ۵۰در تاريخ ما بسياري از اين عناوين آنچنان تازه است که گاه عمرش از 

ب را داشتيم؟ اين سلسله مراتب، اين هيرارشي در نظام ِکي ما قبل از صفويه اين سلسله مرات. نمي کند
در .  غيرهاز باال شروع مي شود تا اسقف ها، کاردينالها، کشيش ها، کشيش هاي محلي و. کليسايي بود

دورة ما تحت تأثير اين فرهنگ و البته تحت تأثير زمينه هاي اجتماعي و اقتدارگرائي در ايران، طبقه اي 
العظمي في العالمين و السموات و ... رشي و يک نفر در رأس آن بنام آيت ابا سلسله مراتب هيرا

، حجه االسالم، ثقه االسالم، ...سلسله مراتب آيت ا. و همينطور مي آيد پايين! االرضيين و و و تا آخر
حاال در اين چند سال اخير که حوزة ما تبديل به مسند دولتي ] خندة تمسخر حضار [ چي چي االسالم 

... در دانشگاه اگر کسي باشد فرق مي کند، حجه االسالم با آيت ا. ، مسئله قدري حساس شدهشدههم 
اين مربوط مي شود . اصالً طبقه اي بنام روحاني در اسالم ذاتي نداريم: شريعتي مي گفت. فرق مي کند

گاه واحد خوشبختانه تا امروز، عليرغم همة نارسايي ها شاهد بوجود آمدن دست. به اسالم تاريخي
د تالش  ســازمان وجود دارد که دارنـچندين و چند. له مراتبي نبوده ايمــلســ يک اصل سمتمرکز با
بطوريکه در رأس اين نهاد فقط يک .  تا اين نهاد ها را ببرند به سمت يک نهاد کامالً اجرائيمي کنند

هر مرجع تقليدي، . هاي موازي بودهچندين سال نهاد. پاپ باشد و بعد تا به امروز در جامعه ايران نبوده
العظمايي خودش يک تشکيالت جدا داشته و حاال در جامعه ما مي خواهند اين تشکيالت ... آيت ا
دست زدن ممتد [ . العظمي را در هم ادغام کنند و تحت حکم يک حاکم واحد در بياورند... آيت ا

ان توفيق پيدا کنند، بدليل خود کششي ها و  و البته من بعيد مي دانم در کارش]تعداد زيادي از حضار 
 دکتر شريعتي گفت ما روحاني نداريم، ما عالم به هر حال. عناصري که ما در اسالم و تشيع داريم

اين تقسيم بندي . ما در اسالم چنين تقسيم بندي نداريم. داريم، روحاني رابطه روحاني با جسماني است
 روحاني .ه که يک عده روح دارند و يک عده جسم دارندچه کسي گفت. تقسيم بندي کاتوليکي است

اينها هم . با روحاني تفاوت دارد، اولي به معني جسم و روح است و دومي به معني روح و ريحان است
يک عده روحاني و يک عده . اما ما چنين تقسيم بندي در اسالم نداريم! روحاني هستند و هم روحاني

 همين تقسيم بندي .ده زميني، يک عده قدسي و يک عده عرفيجسماني، يک عده آسماني و يک ع
باعث شده که وقتي ما مي خواهيم نماز جماعت بخوانيم، مي گويند که بايد چه کسي امام جماعت 

 امام جماعت باشيم چون جسماني  حق نداريم کههمان کسي که قدسي و آسماني است، ما ها. باشد
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مي شود، تبديل به هنجارهايي که شکستن اين هنجارها بسيار دشوار هستيم، اينها به تدريج تبديل به بت 
هنجارشکني همانقدر دشوار است که بت شکني بدليل اينکه بت هايي که وجود داشت هنجار . است
هنجار شکن مجازات مي شود، توسط جامعه، جامعه اي که معتقد است به آن هنجارها، يکي از . بود

  .هنجارهاي غلط بودکارهاي پيامبران شکستن همين 
در بسياري از اوقات هم کنار آمدن با آن هنجارها به نفعشان بود، ولي پيامبران عوام زده 

 .شريعتي با يک روحانيت عوام زده روبرو بود. اما متأسفانه روحانيت ُسنتي ما عوام زده بود. نبودند
. ا عوامزدگي است اين سخن را گفت که يکي از مشکالت روحانيت م۴۵شهيد مطهري در سال 

نهادهايي که دکتر شريعتي نقدشان کرد، نهادهاي عوامزده بودند نهادي که عوامزده باشد نمي تواند 
از عوام مي ترسد، بخصوص اگر رزق و روزي او دست اين عوام باشد مي گويد . جامعه را ترقي بدهد

مجلس خوش نيايد، فردا مرا در نماز جماعتم، در منبرم، اگر حرفهايي زدم که به ذائقة اين صاحب 
روحانيت ُسنتي ما جالب است از يک طرف روحاني بر فراز سر جسمانيات اما از يک . دعوت نمي کند

  .طرف دنباله رو همان عوام جسماني بود، اين يک مسئله بسيار عجيب است
معلم .  است رابطه عالم با متعلم همان رابطة معلم و متعلمشريعتي گفت ما در اسالم عاِلم داريم،

نه معلم به علمش به چشم مدير نگاه مي کند و نه متعلم به معلمش . در کالس درس مريد نمي خواهد
متعلم امروز آموزش مي بيند تا خود معلم فردا . رابطه يک رابطة تعليمي و آموزشي است. به چشم مراد

 با مردم، رابطة معلم و رابطه: شريعتي مي گفت. رابطه يک رابطة يادگيري انتقادي هم هست. باشد
مگر مردم ميمون هستند که تقليد . متعلم است نه رابطه مراد و مريد، نه رابطة ُمقلد و َمقلَد که تقليد بکنند

 متعلم مي فهمد و عمل مي کند و سعي مي کند فهم خود را رشد بدهد تا روزي خودش بي نياز .بکنند
  .بکند و درک نمايدشود از اين معلم، خودش مراجعه کند و استنباط 

رابطة مراد و مريدي يعني اينکه مراد هميشه . رابطة نهاد سنتي با عوام، رابطة مراد و مريد است
 رابطه عالم با هر دو يک رابطه انتقادي .اين حلقه برگردنش باشد. مراد باشد و مريد هميشه مريد باشد

هر جا سخني بنظرمان آمد . گوش مي دهيم ما سخن او را ، دارد بعنوان اينکه علم.چون علم دارد. است
او يک موجود قدسي، ملکوتي نيست که به او يک شخصيت غير عادي، الهوتي . انتقاد مي کنيم

 معصوم را الهوتي مي کرد تا به خودش هم به عنوان نايبان آن امام البته اين طبقه ابتدا اماماِن. بدهيم
 امامان، پيامبران، : که شريعتي در نقد اين کار کرد، گفتمعصوم الهوتي بشود و اتفاقاً يکي از کارهايي

 يک موجودات غير بشري، غير انساني که اصالً ،اينها را نبايد بعنوان موجودات فرا انسان نگاه بکنيم
آب و گل اينها يک آب و . اصالً قبل از خلقت همه اينها خلق شده اند. همه چيز آنها با ما فرق بکند

ناف بريـــده . تفــــکرشان يک چيز ديگر است. شان يک رنگ ديگر استخون. گل ديگري است
 با دست مي آيند زمين و وقتي متولد مي شوند، از شکم مادر که بيرون مي آيند. متولد مي شوند
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پاهايشان روي هواست، در همان حال اذان مي گويند، وقتي که راه مي روند اصالً سايه ندارند، بر 
دو چشم جلوي سر دارند و دو چشم پشت . ه سايه دارند، آنها سايه ندارندخالف آدمهاي ديگر ک

 الهوتي که البته او ديگر اول امام را مي کردند يک موجود دست نيافتنِي. سرشان، چهارچشمي هستند
ممکن است او مثل ما باشد، . او امام معصـــوم بود که اصالً وضعيـتش با ما فرق مي کند. يک الگو نبود

. آنها اصالً وجودشان يک اکسيري داشت که همانطوري بودند.  نمي توانيم در رکاب او باشيمما که
بعد اينها به تدريج . اگر سخاوت، شجاعت، عدالت و غيره داشتند، آنها از يک جنس ديگري بودند

حاال اگر صد در صد . مقام خودشان را ارتقاء مي دادند و مي گفتند ما هم از جنس ديگري هستيم
شما ببينيد آثار دکتر شريعتي را که مي کوشد چه تفسيري از .  آن الگوي امامت نقادي مي شدستيمه

  .امام بدهد
فهم و درک اين عناصر، مبارزه با آن تفکيک . ما به عقل و علم زمان و تجربه بايد توجه کنيم

رسد طرح بسيار سنتي، تفکيک دين و دنيا، دين و زندگي بشري، طرح امانيزم اسالمي که بنظر مي 
فردي مي خواهد سؤال کند که سخنران به او اجازه نمي دهد و مي گويد اين يعني بر هم  [ مهمي است
 طرح اسالم بعنوان يک انديشه مترقي تر از ايدئولوژيهاي ديگر و طرح امانيزم، اين دو اصل ]زدن جلسه 

 آن تصوير از دين که  بايزم اسالمي، شريعتي سعي مي کرد در اين پروژة پروتستاندکتر. بسيار مهم است
مهم است، .  انسان در اسالم مهم است.بشر تقليد مي کرد، اصالتهاي انساني را تقليد مي کرد مبارزه کند

 اين بحث بنظر من از زمان دکتر شريعتي بسيار بيشتر است، چون .نه در آن دنيا، در همين دنيا مهم است
امروز .  قدرت داشت، نه دين در مسند حکومت و قدرت نشسته بوددر آن دوره نه نهاد ُسنتي مذهبي ما
اگر ما .  اسالمي بسيار مهم استطرح امانيزم. بر کرسي قدرت نشستهدين در مسند حکومت و روحانيت 
 الهي و متناسب با انسان متکامل، اين موجود بشري را ارزش قائل -بعنوان مسلمان در آن اسالم انساني

صرف نظر از هر چيز حتي صرف نظر از مذهب، انسان همينکه انسان است . داردشويم، انسان ارزش 
 اين .ي، ترک، کرد، لر و هر چه که باشدبدون اينکه مسلمان باشد، بدون اينکه ايراني باشد يا غير ايران

چگونه مي شود که انسانی که مبتنی است . ه تجاوز ناپذير، تعدي ناپذير استانسان يک حقوقي دارد ک
دکتر شريعتي معتقد بود که امانيزمي که در غرب مطرح است  ريشه های محکمي .  نوعی امانيزم الهیبر

زمي که ما ـــــاما در اسالم اماني.  چون بر مبناي يک تفسير معنوي و الهي از هستي استوار نيست،ندارد
به آدم که نمايندة خداوند . آفرينش انسان پديدة خداست. مي گوييم مبتني است بر يک فلسفة معنوي

نه به معناي اين . اين انسان کرامت دارد. و لقد کّرمنا بني آدم. نوع انسان است کرامت داده است
مي گويند مردم . تعارفاتي که گاهی در جامعة ما به مردم مي کنند. تعارفات معمولي که ما مي کنيم

ت ما هستند، اما وقتي که بخواهند خيلی حق دارند، خيلي مهم هستند، مردم سرور ما هستند، ولی نعم
ديگر . اين مردم نظر بدهند، موقع تصميم گيري که مي شود، مردم قدرت تصميم گيری که ندارند
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نه فقيه، بني آدم ... بني آدم، نه مسلمان نه شيعه نه آيت ا. مردم نمي فهمندمردم احتياج به قيم دارند، 
وز با آن مواجه هستيم يک اسالم بنيادگراست نه سنت همة انسانها کرامت دارند و اسالمي که ما امر

پروتستانيزم اسالمی که اسالم عقلی، عملی و انسانی است، يک اسالم متفکرانه و روشنفکرانه . گرا
ما امروز ديگر بر خالف آن . همچنان نيازمند آن پروتستانيزم اسالمی است. است، يک اسالم نوگراست

، از عالم ديني يا عالم  و مصلحان اجتماعی از روحاني و غير روحانيروز که شريعتی و نوگرايان دينی
دانشگاهي، همه تالش مي کردند، از طالقاني تا مهندس بازرگان، شهيد بهشتي و شهيد مطهري و در 

سخنران اجازه نداد سه صلوات فرستاده شود [ رأس همة آنها رهبر بزرگ انقالب اسالمي، امام خميني 
به آن روحانيت، سنت   همة اينها تالش مي کردند که . ]ول سريع بحث را ادامه دادو بعد از صلوات ا

دين در مورد جامعه و سياست . گرايي، عوامزدة عاميانه بگويند که نه آقا، اسالم با زندگي ارتباط دارد
وزي انقالب و المنه تمام آن علمايي که تا پير... الحمدال. امروز ما مشکلي نداريم! آقا. بي تفاوت نيست

اسالمي کاري نداشتند، به اين مسايل، تا انقالب اسالمي پيروز شد و حکومت اسالمي به پا شد آمدند و 
  .گفتند اسالم

با . پروتستانيزم اسالمي، امروز با اسالم عاميانه و اسالم ُسنت گرا بصورت اساسي روبرو نيست
در عصر شريعتي اسالم خارج .  استريعتياسالم بنيادگرا روبرو است، و اين تفاوت عصر ما و عصر ش

احکام اسالم ُسنت گرا اساساً احکام مخصوص نوعي . از قدرت بود، روحانيت خارج از قدرت بود
روحانيت در دولت است و احکام اين دين بنيادگرا . امروز اسالم در قدرت است. خرافه گرايي بود

عتي با اين روحانيت قدرت زده زمان ما معطوف است به قدرت، تفاوت روحانيت عوامزده زمان شري
امروز ما نيازمند ديني . چيز ديگريست و اينجاست که پروتستانيزم اسالمي خيلي جدي تر مي شود

دين بنيادگرا خيلي راحت و خيلي شديدتر از دين سنت گرا . هستيم که براي انسان احترام قائل باشد
اصر بنيادگرايش مي گويد، هر کس با من نيست دشمن با توسل به آن عن. ارزش انسانها را لگد مي کند

 ايراني و غير .هر صورت مسلماني است اهل تقوا و جهاد و نمي دانم چه و چه و چه  بودنبه . ماست
 با صف ما که يک صف اسالم ناب است، اسالم مسلمان و غير ايراني، هر چه مي خواهي باش، اگر

 اينجا نه تنها ارزش .ق داريم تا هر باليي بر سرت بياوريمخالص است، اسالم مجسم است، دشمني، ما ح
چرا اينقدر اجتماعات . و احترام انسان بلکه ارزش ظواهر ديني و شرعي هم زير پا گذاشته مي شود

مورد حمله قرار مي گيرد؟ برخي اسم خود را مسلمان مي گذارند، به خودشان مي گويند ما کساني 
با : احترام مي گذاريم، بعد درجاتي هم درست کرده اند که مي گويندهستيم که به خواهران مسلمان 

همة اينها را مي . حجاب، بي حجاب، کم حجاب و بهترين همة اينها را مي گويند چادري ها هستند
 عضو انجمن اسالمي گويند، حمله به يک اجتماع دانشجويي، بدترين رفتار را با دختران با حجاب که

لَم آنها نيستند ـــتند و آن اينکه زير َعـــ تنها يک چيز نيس، اهل نماز و تقوا هستندهستند، محجبه هستند،
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 هر کس زير اين علم نباشد کارش تمام است، هر کس  مي گويند.]کف زدن تعداد زيادي از حضار [ 
، اسالم سنت گرا اهل شريعت بود و بس. در حاليکه اسالم ُسنت گرا اين را نمي گفت.  باشدمي خواهد

 مي گويد وقتي کسي بگويد من مسلمانم همين کافي است، اگر گفت من .به ظواهر احترام مي گذارد
 به او ناسزا بگويم، تهمت بزنم، حرام است مسلمان هستم، ديگر بر من بعنوان يک مسلمان حرام است

کاري با او  چون با علمدار ما نيست هر ، اسالم بنيادگرا مي گويدغيبت بکنم، حرام است، حرام است
يست، ما در به همين دليل اسالم بنيادگرا اتفاقاً اهل شريعت ن.  اينطوري توجيه مي کند .بکني مباح است

م اسالمي نياز داريم، هم فرهنگ مذهبي و هم فرهنگ عمومي مان، نياز داريم به فرهنگمان هم به امانيز
حوزه و  يک ؛انساني به ذات يک ارزش استهر  .م بگذاريم و بعد از او به شهرونداينکه به انسان احترا

 از نظر اسالمي که ما معتقد ه حقوق اين انسان را لگدمال بکند،هر کس ک. حريم تجاوز ناپذير است
اين نگاه اتفاقاً در قانون اساسي تا حدود . ]کف زدن تعدادي از جمعيت [  هستيم يک تجاوز است

ا در اين ده سال اخير در بعضي از بخشهاي نظام  ولي متأسفانه اين ديدگاه بنيادگر،زيادي آمده
اينکه ما دستگير :  مي گفتند.بودهمين  دليل آنها براي شکنجه زنداني .ه کردجمهوري اسالمي نفوذ

، اگر ما همينطور او را کرده ايم، يک اطالعاتي دارد، در يک گروه عضو بوده، اين يک فعاليتي کرده
شکنجه . راف که نمي کند، بايد شکنجه اش کنيم تا اعتراف کنداعت. بازجويي کنيم که حرف نمي زند

 مي شود، شکنجه را براي آنهايي که خودشـان بدون اينکه به آنها بگويــي تو، مثل بلبل اينطوري توجيه
 شکنجه را براي کسي بکار مي بردند که فکر مي کردند .در بازجويي حرف مي زنند که بکار نمي برند

اصالً . د کردهَر  نمي خواهد بزند و قانون اساسي اتفاقاً همين را محکوم کرده و وديک حرفهايي دار
ه شما يک انسان را، يک زنداني را چه درست، چه نادرست بعنوان اينکه او شکنجه يعني همين ک

. ، نمي دهد، تجويز بکنيم که پس بايد او را شکنجه کرداطالعاتي دارد که اگر ما شکنجه اش نکنيم
 به راحتي شوراي نگهبان ما مي .اين را منع کرده  اصول مربوط به حقوق بشر در دنيااسي و تمامقانون اس

 که نخير قاضي جاهايي تشخيص مي دهد که يک زنداني اطالعات ،آيد مصوبة مجلس را رد مي کند
. رالبته اسمش را نمي گذارند شکنجه، اسمش را مي گذارند تعزي. دارد، اين را بايد شکنجه اش کرد

تعزير عبارت است از آن حکم نهايي قاضي، . شالق زدن براي گرفتن اعتراف، شکنجه است، نه تعزير
 بنابر تشخيص تعزير براي جرمهايي است که حد و حدود مشخصي برايش تعريف نشده، مي گويند

 بگويد  اينکه قاضينهقاضي، اگر اين مجرم است، تعزيرش بکنيد تا حاضر شود که ديگر اينکار را نکند 
شما داري شالق . به اين زنداني صد ضربه شالق بزنيد تا اطالعاتش را بگويد، اينکه ديگر تعزير نيست

ما امروز نيازمند به يک ديدگاه انسانگرا هستيم و عنصر . مي زني تا اعتراف بگيري، اين شکنجه است
مروز خيلي نياز به آن جدي تر امانيزم اسالمي که در پروژة پروتستانيزم دکتر شريعتي بود به نظر من ا

ي ــاســـــاگر در جمهوري اسالمي حقوق انساني به رسميت شناخته نشود در عمل، در قانون اس. است
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 در نهادهاي قدرت ما، در ذهن و عمل تصميم گيران  بايد شناخته شده، اماما تا حدود زيادي به رسميت
چيزيکه متأسفانه در خيلي از . نه بشودو صاحبان مقام و قدرت در جمهوري اسالمي اين نهادي

آنها ممکن . کشورهاي غير اسالمي حداقل در رابطه با مردم خودشان در حوزه داخلي شما مي بيند
است در رابطه با ملت هاي ديگر آنها را سرکوب بکنند و امروز هم مي کنند، کاري که بوش کرد و 

 ملت و در حوزة داخلي بسياري از اين حقوق اما در حوزة دولت و. اکثر قدرتهاي غربي داشته اند
 بطوري نهادينه شده که گاهي من مي بينم روحانيون خود ما وقتي که مي روند به آن .نهادينه شده

فري، حاال معموالً دو هفته، سه هفته يک بار اصالً شيفته رفتار و برخورد سکشورها براي معالجه اي 
 چرا مانند عبدو در حدود صد و پنجاه سال پيش ي شوند، چرا؟نهادهاي آنها با خودشان و مردم آنجا م

وقتي رفت به اروپا و برگشت به مصر، وقتي پرسيدند چه ديدي؟ گفت من در آنجا مسلمان نديديم اما 
 اين ]دست زدن تعدادي از جمعيت [  در عصر ما مسلمان مي بينيم، اما اسالم نمي بينيمولي . اسالم ديدم

هر . اينکه ما خودي داريم و غير خودي.  انساني و احترام به حقوق انسان استنهادينه کردن حقوق
مي توان .  مصون است و هر کس غير خودي است هر کاري مي توان با هاش کردکس خودي است

مي شود به او دروغ بست، مي شود او را . مخفيانه وپنهاني به خانه اش وارد شد و از او دزدي کرد
 شود ترورش کرد مثل سعيد حجاريان، مي شود مثله اش کرد، مثل مرحوم ، ميکشت، خيلي راحت

 اين با منطق اسالم، اسالمي که به انسان احترام مي گذارد، با .فروهر و همسرش، چون غير خودي است
به مالک اشتر ) ع(حضرت علي . اين منطق با منطق علوي و علي نمي خواند.  نبوي نمي خواندديانت

تو صاحب قدرت هستي و با همة مردم به نيکي و خوبي رفتار : فرستاد به مصر گفتزماني که او را 
چون اين مردم دو دسته اند، يا برادر ديني تو هستند و همنوع تو هستند و يا نه با همه رفتار . کن، با همه

وه اين گر: اسالم بنيادگرا نه تنها مي گويد مسلمان و غير مسلمان، مي گويد. اسالمي داشته باش
کوچک من که خودي است، اين گروه زير َعلَم ما است، هر کس بيرون اين َعلَم باشد مال و جان و 

  .ناموس و عرض و همه چيز او مباح است و ما به آنها که به آنان تجاوز بکنند حق مي دهيم
را چ. باالخره اينکه پروتستانيزم اسالمي يک پروژة مستمر است، که دائماً به آن احتياج داريم

 چون شرايط ما، نياز .که چون اگر فهم و تفکر ديني ما دچار تحجر و تقلب شد، انحطاط ما باال مي رود
 نگاه ما دائم بايد به آن چارچوب تفکر ديني خودمان از منظر نقادي. ما و مقتضيات ما عوض مي شود

تي هم در مورد اجتهاد در تشيع اسم اين را گذاشته اند اجتهاد و شريع. کنيم و آن را نوسازي بکنيم
اما اجتهاد اوالً در انحصار يک گروه خاص و طبقة خاص نيست، . نقادي بسيار اساسي و جدي دارد

متأسفانه گاهي . ثانياً اجتهاد فقط اين نيست که ما يک احوط را اقوي بکنيم يا يک اقوي را احوط بکنيم
نتي گرا يک مجتهد و مرجع تقليد بيايد، در اين نهاد مردمي ُسکار تقلب و تحجر به جايي مي رسد که 

صانعي را، آقا مگر ... شما ديديد آيت ا. فتوا بدهد، متفاوت با فتواي بقيه، مورد هجوم واقع مي شود



  پروتستانيزم اسالمی    دکتر هاشم آغاجری
 

١٦ 

کسي که اجتهاد مي کند، فتوا مي دهد، يعني اينکه متون را همه . خودتان نمي گوييد مجتهد آزاد است
مرجع تقليدي .  خداست و من به عنوان فتوا اعالم مي کنمبررسي کرده و بعد مي گويد که اين حکم

من اجتهاد کرده ام و به اين نتيجه رسيده ام که بر خالف آنچه علماي ديگر : پيدا مي شود و مي گويد
بر خالف آنچه که گذشتگان گفته اند که ديه زن نصف ديه مرد . گفته اند، ديه زن با مرد مساوي است

کي گفته فتواي شما اسالم است و .  همين آقا را مورد هجوم قرار مي دهندآن وقت مي بيني که. است
اما چرا شما آنرا بعنوان اسالم مي پذيريد و . فتواي اين يکي اسالم نيست، آن فتواست و اين هم فتواست

  .اين را به عنوان غير اسالم مورد هجوم قرار مي دهيد
ست و اين غير قرآن است و با اعتراض فرد فردي از جمعيت مي گويد، آن فتوا کالم قرآن ا[ 

ديگري که به آغاجري مي گويد نامرد تو تمام حرفهايت دروغ است، تو دروغ مي گويي، نامرد، تو به 
خدا و پيامبر دروغ مي بندي، خيلي نامردي که در نهايت جلسه بهم زده مي شود و آغاجري با عجله 

  . ]سالن سخنراني را ترک مي کند
  *.والسالم
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