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ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﭗ در اﯾﺮان
ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺎﻗﯿﺎن
http://www.irdc.ir/fa/content/14000/default.aspx

ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺎﮔﺮدان ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ وی و در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب ،ﺑﻪ ﭘﯿﺮوان اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و ﻣﻔﺎھﯿﻢ و
اﻧﺪﯾﺸﻪ ھﺎی او را در ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻘﺎھﺘﯽ وارد ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﺘﻔﮑﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد ھﯿﭻ ﺳﺎزﻣﺎن و
ﺣﺰب و ﻣﮑﺘﺒﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮد ،اﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﭘﺲ از ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺎی ﻧﮫﺎد و او را ھﻤﻮاره اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ،اﻣﺎ
دﺳﺖ ﮐﻢ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد.

ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را ﺑﮫﻤﺮاه ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻪ ﭘﯿﻤﺎن ،ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺨﺸﺐ و دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻇﻢ ﺳﺎﻣﯽ از ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﺻﻠﯽ اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﭼﭗ دراﯾﺮان ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻮﯾﮋه ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب در ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ وی در ﻣﻘﺎﻟﻪ ای در روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن در ﺳﺎل  ١٣٣۴ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﮑﺮی،
ﺣﺪ واﺳﻂ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و اﯾﺪﺋﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺪ واﺳﻂ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ] . i[1وی ﺑﺎ ﮐﺘﺎب اﺑﻮذر
ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را ﻧﺸﺎن داد و اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺣﻔﻆ ﮐﺮد .وی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻮام ﺑﺎ اﯾﻤﺎن دﯾﻨﯽ را ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻠﺴﻔﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺘﺎﯾﺶ و از ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد
و آﻧﮫﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل وی ﺑﻪ وﻓﻮر اﺻﻼح ﺗﻀﺎد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﺑﮑﺎر ﺑﺮد و ﺑﺎ اﻟﮫﺎم از داﺳﺘﺎن ھﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ ،ھﺎﺑﯿﻞ را
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ و ﻣﺤﮑﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻗﺎﺑﯿﻞ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ و ﻣﺎﻟﮏ در ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ دو ﻃﺒﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﻇﺎﻟﻤﺎن اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ] . ii[2وی ﺗﺸﯿﻊ را
ﺑﻌﻨﻮان اﺳﻼم ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﻧﺮا روﺑﻨﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ .وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ از ﻣﻔﮫﻮم
ﻗﺴﻂ ،آﻧﺮا ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﮫﻤﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﺷﻤﺮد ﮐﻪ ھﺮ ﻓﺮد از ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮﺑﻨﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ را
ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .وی ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﺳﻼم در ﻧﮑﻮھﺶ ﻓﻘﺮ وﺟﻮد دارد ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد در اﺳﻼم اﺻﻞ
ھﺴﺖ اﻣﺎ ھﺪف ﻧﻪ .ﺑﻨﻈﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﻼم ﺟﮫﺖ ﮔﯿﺮی ﺿﺪ اﺷﺮاﻓﯽ و ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری دارد .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ از ﻣﻔﺎھﯿﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ﺑﻮرژوازی ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯽ ﻃﺒﻘﻪ ،زﯾﺮﺑﻨﺎ و روﺑﻨﺎ و روی آرودن ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮی
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و اﻧﻘﻼﺑﯽ از اﺳﻼم ،ھﻤﮕﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺴﺘﺮده ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ وی اﺳﺖ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ وی ﭘﺲ از
آزادی از زﻧﺪان و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ و ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﺑﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺳﺎواک ،ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ھﺎﯾﯽ در ﻧﻘﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ] iii[3و ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﻼم و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﭘﯽ
ﭘﯿﻮﻧﺪ اﯾﻦ دو ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮد] ،iv[4ﺑﺎاﯾﻦ ﺣﺎل در ﮔﺬﺷﺖ وی ﻣﺎﻧﻊ از آن
ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از اﻧﺪﯾﺸﻪ ھﺎی وی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﮔﺮدد.
ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺎﮔﺮدان ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ وی و در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب ،ﺑﻪ ﭘﯿﺮوان اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و ﻣﻔﺎھﯿﻢ
و اﻧﺪﯾﺸﻪ ھﺎی او را در ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻘﺎھﺘﯽ وارد ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﺘﻔﮑﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد ھﯿﭻ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺣﺰب و ﻣﮑﺘﺒﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮد ،اﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﭘﺲ از ﺧﻮد
ﺑﺮﺟﺎی ﻧﮫﺎد و او را ھﻤﻮاره اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ،اﻣﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ در
اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد].v[5
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ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽاش را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان آن
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻤﺎنھﺎی ﺳﻨﺖﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﻔﺘﻤﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮی دﯾﻨﯽ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ھﻤﺎن ﺣﺎل وﺟﻮه ﺗﻤﺎﯾﺰﺑﺨﺶ آن را ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻗﻠﻪھﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮی دﯾﻨﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﮑﺎر ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻟﯿﺒﺮال ﯾﺎ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮال در ﻧﻮﮔﺮاﯾﯽ دﯾﻨﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮔﻔﺘﻤﺎن رادﯾﮑﺎل ـ اﻧﺘﻘﺎدی
روﺷﻨﻔﮑﺮی دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺪ رادﯾﮑﺎل ﺳﻨﺖ و دﯾﺎﻧﺖ ﺳﻨﺘﯽ ـ ھﻤﭽﻮن ﺳﺎﯾﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮان ـ ﺑﺎ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﻧﯿﺰ
ﻣﻮاﺟﮫﻪای اﻧﺘﻘﺎدی داﺷﺘﻪ و ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ روﯾﮑﺮدی اﻋﺘﻼﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و ﺿﻤﻦ ﭘﺬﯾﺮش وﺟﻮھﯽ از ﻣﺒﺎﻧﯽ و
دﺳﺘﺎوردھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺪه اﺧﯿﺮ ،ﺳﺮﭼﺸﻤﻪھﺎی ﺑﺤﺮانزا در ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و اوﻣﺎﻧﯿﺴﻢ ﻣﺪرن را ﻣﻮرد ﺗﻐﺎﻓﻞ
ﻧﮕﺬارد و اﻓﻖ اﻧﺪﯾﺸﻪ و آرﻣﺎن ﺧﻮد را در آن ﺳﻮی ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاری ﮐﻨﺪ .او ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺗﻔﻄﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻏﺮبزدﮔﯽ و
ﻏﺮبﺳﺘﯿﺰی ،وﺟﻮھﯽ ﻣﺘﻌﺎرضﻧﻤﺎ ،اﻣﺎ از ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ اﺳﯿﺮ ھﯿﭻ ﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ھﻢ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﺮب ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ و ﻧﻪ ﺑﺪان ﺧﯿﺮه ﺷﻮﯾﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ
ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ و اﻓﻖھﺎی ﺑﺤﺮانزا در ذات ﻣﺪرﻧﯿﺖ را درﯾﺎﺑﯿﻢ.
ﻓﺮاﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و ﻣﻮاﺟﮫﻪ اﻧﺘﻘﺎدی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ را اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﻢﺳﻨﺦ ھﯿﭻ ﯾﮏ از دو ﮔﻔﺘﻤﺎن ھﺎﺑﺮﻣﺎﺳﯽ ﯾﺎ
ﻓﻮﮐﻮﯾﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺖ .ﻧﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎدی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺑﺤﺮانزاﯾﯽھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﻨﻮی ،اﻗﺘﺼﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ رﯾﺸﻪھﺎی ﺑﺤﺮان را ﺗﺎ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ و ﯾﮑﺴﻮﯾﯽ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﻋﻤﻖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و اﻓﺰون ﺑﺮ
آن ،ﺳﺎﯾﻨﺘﯿﺴﻢ )اﺻﺎﻟﺖ ﻋﻠﻢ( ،ﻣﺎﺷﯿﻨﯿﺴﻢ )اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ( ،ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﺴﻢ ،راﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ )اﺻﺎﻟﺖ ﻋﻘﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﮔﺮ(،
اوﻣﺎﻧﯿﺴﻢ و ...را ھﻢ ﻣﻮرد آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮاﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﻏﺮب و دﺳﺘﺎوردھﺎی ﻣﻌﻨﻮی،
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی آن را ﻧﻔﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .او ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻔﮑﺮی ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎر اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،از ﻣﯿﻮهھﺎی
اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻤﯽورزد ،اﻣﺎ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﺎﻟﻮدهﺷﮑﻨﯽ آن و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﮏﺑﻌﺪی و
دﺳﺘﺎوردھﺎی ﻣﺜﺒﺘﺶ در ﺳﺎﺧﺘﺎر دﯾﻨﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﺗﺎزه و ﻗﺮار دادن آن در زﯾﺴﺖ ـ ﺟﮫﺎن و اﻓﻖ ﺗﻮﺣﯿﺪی ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑﻪ آن ﺳﻮی
ﺗﺠﺪد ﮔﺬر ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﺘﻔﮑﺮی ﻧﻮﮔﺮاﺳﺖ .ﻧﻮﮔﺮاﯾﯽ او ﺑﺎ ﺳﻪ آرﻣﺎن ﻋﺮﻓﺎن ،آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی،
ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ از ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ اﮔﺰﯾﺴﺘﺎﻧﺴﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،آزادی ﻟﯿﺒﺮال و ﺑﺮاﺑﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻓﺮاﺗﺮ رود و اﯾﻦ ھﻤﻪ را در
اﻓﻘﯽ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮ و ﺗﻮﺣﯿﺪیﺗﺮ ھﻤﺴﺎز ﮐﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺪر ﻣﻌﻨﻮی روﺷﻨﻔﮑﺮی دﯾﻨﯽ ﭼﭗ ،ﻧﻮﮔﺮا و ﻣﺮدمﺳﺎﻻر در اﯾﺮان ﺷﻤﺮد؛
روﺷﻨﻔﮑﺮی ﮐﻪ دﯾﻦ ﻧﻮﮔﺮا و ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه را ﺑﺎ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪی و وﺟﻮدی ،ﻧﻪ ﻓﺮوﺗﺮ از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮ
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ و ﺑﺮاﺑﺮی و ﻣﺮدمﺳﺎﻻری را ﺿﻤﻦ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪی از ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺪرن ﺗﻨﮫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﻌﻨﻮی و دﯾﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽداﻧﺪ .ﻋﺮﻓﺎن وﺟﻮدی او ﺑﺎ ﻋﺮﻓﺎن دﯾﻨﯽ ﺳﻨﺘﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺑﯽﺧﺪا و ﻏﯿﺮدﯾﻨﯽ ﻣﺪرن از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﻣﺮزﺑﻨﺪی دارد؛ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ او ﭘﺬﯾﺮای دوﻟﺖﺳﺎﻻری )اﻧﺎﺗﯿﺴﻢ( و ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺗﻔﺮد ﻓﻠﺴﻔﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
آدﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .او آزادی را ﻧﯿﺰ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ھﻤﻨﺸﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯽدارد و آن را ﺑﻪ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﻗﺘﺼﺎدی،
ﻣﺎدی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻣﺤﻮر ﻓﺮو ﻧﻤﯽﮐﺎھﺪ.
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