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  در رابطه با» شريعتی«اشاره ای چند به گفته ھای
  »ويژگی ھای شخصيت پيامبر«

١  
  :مقدمه

 ھجری قمری ۀ قرن چھارد۶٠ الی ١٠اسالمی است که در دھه ھای بين دکتور علی شريعتی يکی از ايدئولوگ ھای 

شده وخواھان بازگشت به » اسالم حاضر«در » تجديدنظر«زيست ويکی از کسانی بود که خواستار  در ايران می

اندک نوآوری . ، اسالمی که درآغاز توسط محمد وکتابش به نام قرآن به صحنه ظاھر شده بود، بود»اسالم اوليه«

ين عرصه داشت، واليت فقيه وبه خصوص اعضای رھبری اين نوآوری ھارابرنتافته ادر) شريعتی(ائی که اوھ

.  آن روزی ايران طرد نمودندۀتشھير نموده واز جامع...و» مارکسيست شرمگين«، »ملحد«وشريعتی را با نام ھای

خواند، نيز از اين کارزار عقب  در اسالم می» ين ومحققينچيره دست ترين متفکر«مطھری که خودرا يکی از 

، »شريعتی می خواست که دين اسالم راتفسير مارکسيستی نمايد« شريعتی ابراز داشت، ۀنمانده ونظر خود را دربار

، مطھری اسالم »خواند، اسالم را از درون درک نکرده بود شريعتی باوجود آن که خود را روشنفکر اسالمی می«

وقت به درون آن  شريعتی فقط اين تخم مرغ را از بيرون ديده ولی ھيچ« د که گويارا به تخم مرغی تشبيه کرده بو

  .واز اين قبيل جمالتی که برای ُخرد شمردن حريف وعمده ساختن خود کمک می کنند» نفوذ نکرده بود

ود، دين از زمانی که علم از دروازه داخل می ش« اما از آنجائی که اديان به طور عموم تضاد خاصی باعلوم داشته و

نتيجه می گيريم که چون شريعتی اسالم رانه بلکه علم راھمچون تخم مرغ از بيرونش لمس » رود پنجره بيرون می

شد که شريعتی در اين بين به تقال افتيده  کرده بود وھمين لمس کردن علم صرفاً از بيرون ودر ظاھر نيز سبب می

فيق داده ومعجون لذيذی از دين وعلم تدارک ديده باشد، ولی خواست دين را باعلم تل وگاھی خالف ميل خود، می

شد  ومجبور می - چون تلفيق علم با دين غير ممکن است -طوری که معلوم می شود، قادر به انجام اين کار نشده

  :بگويد

 است اماچيزی که عيان است، اين. »علم ھم بعضی اوقات پاسخگوی ھمه چيز بوده نمی تواند وبه اشتباه می غلتد «

که بلی شريعتی سخت تحت تأثير علوم وبه خصوص علم مارکسيزم قرار گرفته بود که گاھی اوقات خودش مجبور 

  :بود که به اين حقيقت اذعان داشته وبيان دارد
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واز اين بابت نھايت اظھار تأسف داشت که مسلمين »  ھرجوانی بامخالفان خود درجنگ استۀمارکسيزم در سين «

 اسالم را ھمچون مارکسيزم از مغلطه بيرون کشيده واز اين سرگيجی، سردرگمی وتناقض گوئی نتوانسته اند که

ی نمی توان ثابت يتردستزيرا باھيچ .  خواب است وخيال، محال است وجنون،که اساساً ھمچون کاری -نجات دھند

 وباھيچ دعا وتعويذی کرد که آفتاب نه بلکه زمين مرکز نظام شمس است وستاره ھا در زمين ميخکوب شده اند

خود به آسمان ھا باال شد تا آن که درجائی که خداوند » براق«اساساً نمی توان کسی را مجاب کرد که پيامبر با اسب 

زيست، رسيده باشد وکسی را که نه اورا جسم باشد ونه درزمان باشد ونه در مکان، دفعتاً درآسمان برايش يک  می

ی از اين که تحت تأثيرعلم مارکسيزم وماترياليزم قرار گرفته بود، ھيچ شکی نيست  شريعت-ن کنديي زيستی تعۀمحدود

  :را در تمام آثارش می توان مشاھده کرد» ويژگی«واين 

به عاريت گرفته شده از شعر (». از مائده ھای روحی سخن گفتن خيانت است، آنگاه كه گرسنگی بيداد می كند «

اين چه دورانيست که سخن . خندد، خبرھولناک را ھنوز نشنيده است  میکه آن: برتولت برشت است که می گويد

خدايا «، )گفتن از درختان کم وبيش جنايتی ست؟ چراکه سخن گفتن چنين، دم فروبستن دربرابر جنايات بيشمار است

را معتقد تر، او پُت پُتک خود  واز اين ھا مھم» نمی دانم که ھستی، نيستی درھرصورت من سخت به تو نياز دارم

به ديالکتيک وسوسياليزم نيز می دانست، اما بی خبر از اين که نه سوسياليزم واقعی با دين سر سازش دارد ونه ھم 

  .ديالکتيک

 ۀدراينجا خواستم روی چند نکت.  آنست که دکتور تحت تأثير علم مارکسيزم قرار گرفته بودۀ اما اين ھا ھمه نشاندھند

ايراد » ويژگی ھای شخصيت پيامبر« شريعتی به مناسبت روز تولد پيامبر تحت عنوانکوتاه در مورد سخنرانيی که 

به دليل کيفيت بسيارخرابی که سخنرانی مذکور در نوار داشت، تالش کردم تا ھمان . فرموده، مکثی داشته باشم

دوستی ھمان موضوع  آثارش پيداکنم که متأسفانه موفق به چنين کاری نشدم تا اين که، ۀموضوع را درميان مجموع

نقد دين، «ھرچند که . را اتفاقاً به صورت يک کتاب جداگانه که دراختيار داشت، بعد از درخواست برايم فرستاد

اما برای آغاز وانجامی چنين مھمی حداقل به صورت يک کتاب بامحتوای گسترده تر » اساس ھرنقد ديگر است

، انجام چنين کاری را نتوان کرد، داشتن وقت مساعد، منابع، به ی الزم اند که بدون آنھائومفصل تر، پيش شرط ھا

از ضرورياتی اند که برای به ثمر رساندن ...دور بودن از اموری که باعث اختالل در انجام چنين کاری می شوند و

اشت اين مسايل، بناًء با درنظر د. کدام از آن الزمه ھارا در اختيار ندارم واين قلم اينجا ھيچ چنين امری، الزم افتد

  .دراينجا به طور ھرچند فشرده وگذرا می خواھم روی چند نکته در کتاب مذکور، مکثی داشته باشم

 


