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 أن تفهَم ما كنت تعرفُه دائمًا - من غیر أن تفهمه أبدًا
 أفما كنَت مدًى حینًا وحینًا صدى؟

 حسین البرغوثي
 وُعد لي واقفًا، ال عصا في یدیَك، وال دلیَل خارجك، خالصًا مما عداك.

 حسین البرغوثي
 الموطن الذي نسعى إلیه السرمدیة، الحقیقة التي نرید كبحٍر ال شاطَئ له

 فرید الدین العطار
  

أنها لو كما وتوّجهها، محتواها على یدّلل الورقة هذه عنوان كون من الرغم               على
علي المعروف اإلیراني المفكر لتقدیم وُمشابهًا آخَر مسعًى كونها على            سُتفهم
بلغٍة المرة هذه لكن اإلیرانیة، للثورة إسالميٍّ كمؤدلٍج أخرى مرًة            شریعتي
مفاُده أساسيٍّ ادٍّعاء من ستنطلق الورقة هذه أن غیر إسالمیٍة. وصبغٍة             اصطالحیٍة
ورسالته أعماله جوهر َسَلبه كمؤدلٍج األیدیولوجي شریعتي علي تشخیص           أن
من العدید أسكت قد كمؤدلٍج شریعتي حول الخطاب فإّن فوكو، وبلغة             وشخصیته.

 الجوانب ِلما كاَنُه شریعتي، وما أراد أن یفعله ویؤّسس له.
  

والشخصیة، الفكریة شریعتي، ذوات الورقة هذه ستستكشف سبق، ما على            تأسیسًا
لهذه كمقدمٍة معرفیًا، شریعتي علي فتحریر ذاته، شریعتي منهجیة تتّبع خالل             من
التي المعرفة بین فرٌق "هناك قال: عندما طریقًا خّط فقد منه، مفرَّ ال أمٌر                الورقة،
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أو شخٍص حول المعرفة واسعي أناسًا وتعرف فستلحظ ُتعّلم، التي والمعرفة             ُتفهم،
أرسى القول، بهذا جیدًا". یفهمونها ال ذاته الوقت في لكنهم فكریٍة، مدرسٍة أو               كتاٍب
المبنّي والفهم جهٍة، من المعرفة سعة على المبنّیة التقنّیة المعرفة بین فرقًا              شریعتي
التي التناقضات أیضًا یفّسر ما أخرى، جهٍة من والروحاني الفكري التعاطف             على

 وقعت فیها النماذج التفسیریة لعلي شریعتي. [1]
  
 

 تحریر علي شریعتي معرفیًا
تخّطي علینا یجب شریعتي، ذات لمعرفة إنه بالقول ُأجادل شریعتي، خطى             ُمتتبعا
فهم حاول عندما ذاته شریعتي اعتقاد هو فهذا الفلسفي-العلمي، الوعي            محدودیة
"آمن الصدد: بهذا خان أحمد الباحث ویقول إقبال، محمد الباكستاني، المفكر             معّلمه
الوعي محدودیة فهم علینا یجب إقبال، ذات سّر لفهم أّنه شریعتي             الدكتور
أّن حین في فقط، الباردة الحقائق عند یقف الوعي هذا أن وإدراك              الفلسفي-العلمي،

 الوعي العرفاني یجّسد ثالثة عناصر: التوتر، والحب، والفعل". [2]
  

ذوات وتْعِمیة إسكات في ساهمت الفلسفي-العلمي الوعي محدودیة فإّن           ولذلك،
في یكُمن ما أولهما ُمتداخلین؛ سببین في المحدودیة هذه تفسیر ویمكن             شریعتي،
أما للتراجم". الفكریة بـ"األنماط تسمیته یمكن ما وثانیهما للثورات، المقارنة            المناهج
وُمفرداتها بظاللها ألقت قد للثورات المغایرة السیاقات فإّن األول ، للسبب            بالنسبة
منیولو"، "والتر األرجنتیني والباحث السیمیائي وبلغة اإلیرانیة. والثورة السیاق           على
المثال؛ سبیل فعلى المحلیة، التواریخ على طغت قد للمعرفة العالمیة التصامیم             فإن
بالثرثارین یصفهم من مواجهة في "مؤدلج" مصطلح نحت قد بدایًة، نابلیون،             كان
في روسیا أمام هزیمته في علیهم اللوم ُملِقیًا األوهام، كلَّ یدّمرون الذین              والحالمین

 حینه. [3]
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متنوعًة، صفاٍت تحمل مختلفٍة بسیاقاٍت الحقًا المصطلح هذا ارتبط ذلك،            ومع
جهٍة من والتقلیدي والثوري جهٍة، من والماركسي اللیبرالي المنهجین بین            تتراوح
یمكن والتي للعالم، رؤیٍة بخلق القیاُم للمؤدلج األساسي الغرُض حیث            أخرى،
"تیري البریطاني الباحث یوّضح إذ المادیة؛ الممارسة على بناًء ماركسیًا            تفسیرها
تاریخیٌة اعتقادیٌة أنظمٌة واضٍح بشكٍل ماركس لدى "كانت بالقول: األمر            إیجلتون"
أكثر بشكٍل الوعي فرؤیة األلمانیة، األیدیولوجیا حالة في ناقشُت وكما للعالم.             ورؤًى
والقیم للمعاني الواسع إدراكه في الوعي من بدًال المادیة، بالممارسة د ومحدٍّ             معقولیًة
أهداٍف ذوو مفكرون بأّنهم المؤدلجین وسم تّم فقد لذلك، باإلضافة [4]             والنوایا".

 قصیرة األمد، وأّنهم یمارسون األدلجة القائمة على تجرید وتسطیح التاریخ معًا.
  

على ُألِقیت التي التاریخیة الحمولة تعقیدات توّضح للمصطلح القصیرة النبذة            هذه
من انطلق بالمؤدلج، شریعتي وصف َمن غالبّیة إّن إذ بالمؤدلج، وصفه عند              شریعتي
للتغییر األساس حجر اعُتِبر والذي اإلیرانیة، الجماهیر على العارم الفكري            تأثیره
والناقد كالمفّكر آخرون هناك كان حین في اإلیرانیة. الثورة َبْلَور الذي             الفكري
ولكن شریعتي. ذوات لتفسیر كمؤدلٍج شریعتي شّخص الذي دباشي" "حمید            اإلیراني
للعالم رؤیا خلق في شریعتي لدور مغایرین وتشخیٍص تفسیٍر تقدیُم باإلمكان یكن              ألم
حصرًا یقع ال للعالم رؤى خلق أّن اعتبار على المؤدلج، وحمولة بدور ترتبط               ال
ذوات تفسیر في رسوليٍّ أنموذٍج اعتماُد باإلمكان ألیس المؤدلجین؟ عاتق            على

  شریعتي؟
  

الغربي التصور على المبنّیة للتراجم الفكریة األنماط إلى فُیعزى الثاني ، السبب             أما
حول اإلیرانیة الكتابات نقص حول شریعتي ناقشه بما ترتبط والتي            للفكر،
الحظ إذ اإلسالمي، التاریخ أعمدة من ُتعتبر التي البارزة اإلسالمیة            الشخصیات
الفارسیة اللغة في باالهتمام وجدیرٌة للقراءة قابلٌة كتٌب هناك "لیست أّنه             شریعتي
ما فإذا إنسانیٍة. نظٍر وجهة من االحترام وتستحّق البارزة، الشخصیات بهذه             جدیرًة
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األقالم ِزمام نأخذ لم ألننا تراجم، فجمیعها الموضوع، عن مؤخرًا كتٍب ستة              صدرت
 لندّون بأنفسنا". [5]

 
من بدًال األیادي في األقالم وضع على شریعتي تأكید جاء تقّدم، ما على               بناًء
تفسیر على القدرة یمتلك معرفيٍّ نموذٍج لخلق شریعتي مسعى على كداللٍة             الترجمة،
قراءة من بدًال ولذلك، الحالیة. األیدیولوجیة المعرفیة النماذج قبل من            الالُمفّسر
الحالة هذه وفي [6] د- ومحدٍّ واحٍد أیدیولوجيٍّ بلوٍن نة ملوٍّ ارات نظٍّ عْبر             شریعتي
سلفًا- دا محد منطقیٍة مقدماٍت من یحتویه بما األیدیولوجي األكادیمي النمط            سیكون
شریعتي من التعّلم وإعادة المسبقة، المعرفة عن التخّلي نحو السعي علینا             یتوّجب

 ذاته، ویوّضح شریعتي األمر بقوله:
 

الفّیاضة العظیمة الثقافة من لدیهم ما مع الشرقیون المثقفون أصبح كیف             "انتبهوا
فاغرًة أفواهًا والروح، الفكر وحیویة الحیاة، وعلم والفلسفة، والفكر،           بالمعنویة،
استیعاُبهم هؤالء به یفخر ما كّل وأن أمامهم، أوروبا ترمیها التي الثقافیة اللقم               تتلّقف
والمدرسة الفالني، األوروبي المفكر من واألفكار واالصطالحات األلفاظ          لجمیع
ثّم ومن عشر، الثامن أو العشرین أو عشر التاسع القرن في الفالنیة،              األوروبیة
المثقفون؛ هؤالء به جاء ما على نتعّرف أن أردنا لو لشعوبهم. هدایا بها               یأتون
وأیة نموذٍج وأي یرّددون، مدرسٍة وأیة المثقفین، باسم ُعرفت التي هذه النقل              وسائط
الرسالة لهذه الواقعي المحتوى أن سنرى فإننا هدیًة، باعتبارها سیعرضونها            فكرٍة
وال لمصیرنا تمّت ال بصلٍة، لنا تمّت ال التي األحادیث من عدٌد هو الهدیة،                وهذه

 آلالمنا وأتعابنا بصلٍة". [7]
  

أن بالبحث قیامهم عند العلماء على ثالثًة، طریقًا أقترح "أنا یضیف: آخر مكاٍن               وفي
] بها". یلتزموا أن علیهم النتائج، إلى الوصول وبعد المسبقة، معتقداتهم من             یتحّرروا

[8  
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انتقده الذي المنهج ذات إلى كبیٍر بشكٍل ضًا معرَّ یزال ما شریعتي فهم فإن ذلك،                ومع
قبله من إقبال محمد المفكر واجهه الذي الموقف ذات یواجه یزال ما حیث               بنفسه،
أوروبیین ومفكرین ونیتشه، لبیرجسون، "صدى بأنها أعماله وُصفت          عندما
في شریعتي علي عن دباشي حمید قّدمه الذي العمل في المثال، سبیل فعلى               آخرین".
إسالميٌّ مؤدلٌج أنه على شریعتي بتوصیف دباشي قام السخط" ، "الهوت            مؤلفه
أنه على شریعتي توصیف إلى األمر، نهایة في دباشي، التوصیُف هذا لیقود              بامتیاٍز،
الجّدیة محاولته في "شریعتي، أّن ُمدعیا الثقافي، االستعمار إلعادة طلیعیٌّة            شخصیٌة
دة موحٍّ سیاسیٍة أیدیولوجیا إلى لإلسالم العقائدي والتنوع التاریخي التعقید           لتحویل
ُمصابًا كان ُمقنعٍة وبطریقٍة االغتراب، شدید كان الثوریة.. أجندته لحداثة            مناسبٍة
الوقت والثقافة...وفي اإلسالم لشخصیة والمأخوذ الفاعل األساس حول          بالحنق

 نفسه،كان مسحورًا بفعالیة األیدیولوجیات الغربیة، وخصوصًا الماركسیة". [9]
  

األنماط أن إال شریعتي، علي ألعمال المنهجي دباشي حمید تقّصي من             بالرغم
واألهداف المنطقیة المقدمات أخفت قد والرؤى، للرؤیة تفتقر التي للتراجم            الفكریة
"ربما دباشي قول من ذلك على أدّل هو ما فلیس بدایًة، شریعتي. إلیها سعى                التي
هذه شّكل وروحانیًا فكریًا سعیًا وراءه السیاسیة الثقافة لطالب التساؤل عالم             أخفى
ترجمة إلى سعى نفسه، الوقت في ولكنه رؤیا". لدیه رجٍل حول وبلغها              القناعة
ألفكار خطیة ساللًة ثّمة أّن لو كما ُمَغربن، أكادیميٍّ بمنطٍق وأعماله             شریعتي

ة الماركسیة.  شریعتي متجّذرة في الفلسفات الغربیة، وبخاصٍّ
  

أتباحُث "كنت روى عندما حیاته في ُمشابٍه بموقٍف شریعتي مّر الصدد، هذا              في
استنتاجاتي من كانت بشأنها أتباحث كنت التي والنظریة األشخاص، أحد مع             كثیرًا
حتى مثلها یقولوا لم األوروبیین أّن هو النظریة هذه قبح كان فیما بي،               الخاصة
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فهمه على حتى یجرؤ ال إفرنجٌي سنٌد له لیس كالمي أن یرى عندما               اآلن...ولكنه
 وقبوله، ال یمتلك جرأة فهمه".[10]

  
األكادیمیة، المناهج عن دفاعًا ربما أو شریعتي، عن دفاعًا دباشي قّدم حین في               ثانیًا،
أو كمؤرٍخ، ُصّنف عندما بشریعتي ارتبطت التي المختزلة التفسیرات أدان            فقد
التشخیص لهذا رفضه دباشي ویفّسر . إسالمويٍّ أو سوسیولوجٍي، أو           فیلسوٍف،
أنها على وتقدیمها شریعتي أطروحات تحویل باإلمكان أّنه اعتبار على            لشریعتي،
ذاته، الوقت في عمل، دباشي أن غیر األكادیمیة. المقاییس ضمن خطابیٌة             رطانٌة
األحمد جالل وفّضل والحقائق، التاریخ یسّطح مؤدلجًا بوصفه شریعتي اختزال            على

 -أحد المفكرین اإلیرانیین- بناًء على مقاییَس أكادیمیٍة.
 

الواقع تفسیر بأن دباشي اعتقاد وهو آخَر، قصورًا لشریعتي القراءة هذه             كشفت
بأن اّدعى لذلك صارمٍة، منهجیٍّة ومنهجیاٍت علمیٍة، أكادیمیٍة بأدواٍت یكون            والتاریخ
ولیس الحراك الجدال، ال القیادة التفسیر، ال التغییر "یتمنى كان شریعتي             غرض
وكما تاریخیٍة".[11] فوق لغًة شریعتي اتخذ ولذلك، العقلنة. ال ٍم تقدُّ إحراز             اإلقناع،
ضّحى قد أنه شریعتي عن قیل "لقد عاٍم: بشكٍل لي" "روبرت الباحث              الحظ
إّنه آخرون قال وقد السیاسي، التأثیر أجل من للحقیقة والتفاني المنطقیة             بالصرامة
] السیاسي". الفعل عن عوضًا باألفكار أكبر بشكٍل ا ومهتم هامشیًة، سیاسیًة قوًة             كان

[12 
  

وهي أال والتحلیل، التصورات لبلورة واحدًة طریقًة ثّمة أّن وقرر قال من              لكن،
هناك ألیست واحدٍة؟ في ُتختزل أن مختلفٍة لعقالنیاٍت وكیف األكادیمي؟            التصّور
التغییر؟ مع یتنافى أن للتفسیر وكیف المعقلنة؟ التفسیرات خارج أخرى            تفسیراٌت
ُممكنًا التغییر كان لو وكما التفسیر، مع یتعارض التغییر من الغرض كان لو               كما
فقط، ذاتها أجل من شریعتي لدى واستخدامها المعرفة كانت لو وكما التفسیر،              دون
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شریعتي قراءة في األكادیمي المنهج تأثیرات في تكمن واإلجابة التغییر. أجل من              ال
تتمحور والتي شریعتي، للغة خاطئًا تفسیرًا دباشي قّدم أیضًا وهنا ولغته.             وأعماله
هذا ضاع "لو بالقول: شریعتي عنها عّبر والتي والراهنّیة، بالواقعّیة الشعور             حول

 الجیل، ألصبحنا مغسولي األدمغة". [13]
  

منها یعانون التي واألمراض العلل ِفهَم الالمتناهي شریعتي مسعى كان البدایة،             فمنذ
 بدایًة، وكان ذلك واضحًا في قوله:

الحدیث وأن منه، جدوى ال النقاش بأن المفكرین معظم آمن األخیرة، السنوات              "في
نتخذ أن دون معاناتنا، حول وناقشنا تحّدثنا لقد اآلن، حتى منه. فائدَة ال معاناتنا                عن
وأنه ِعَللنا، شّخصنا قد بأننا الخاطئ االنطباع سیصعد إزاءها...أحیانًا إجراءاٍت            أيَّ
اآلن". إلى ِعللنا نشّخص لم بأننا القول یجب لألسف، ولكن لشفائها. اآلن الوقت               حان

[14] 
  

جانب إلى لشریعتي، دباشي حمید قراءة قصور سنلحظ تقّدم، ما على             بناًء
رؤیٍة آخر صاحب جهٍة، من بأنه شریعتي وصف عندما فیها وقع التي              التناقضات
االستعمار إلعادة طلیعیٌة وشخصیٌة إسالميٌّ مؤدلٌج أخرى، جهٍة ومن           رسالیٍة،
دباشي، حمید غرار وعلى هذا. تناقضه في الفجوة قصر یستطع لم حیث              الثقافي،
لكنه اإلیرانیة، الثورة مؤدلج بوصفه شریعتي حول قراءته الجار" "حمید الباحث             قّدم
علیه. وتأثیرها الغربیة الفلسفات مع عالقته في شریعتي بموضعة حاسمًا یكن             لم
بها یتأثر لم وأنه للماركسیة، شریعتي تفنید إلى الجار أشار المثال، سبیل              فعلى
عناویَن وإلصاق میكانیكیٍة بطریقٍة غربیٍة مفاهیَم أخذ مسألة لیست "إنها            بالقول:
شریعتي یكن لم لتفنیدها. انطلق ثم الموضوعات، هذه بهضم قام لها...لقد             إسالمیٍة

دا بها، كما أنه لم یخضع للرهبة منها". [15] مهد 
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كتاٍب، في لنشرها شریعتي حول لندواته بمراجعٍة الجار حمید قیام عند             ولكْن،
في الغربیین، والفلسفة بالفكر شریعتي لعالقة أخرى زاویًة فیه وّضح هامشًا             أضاف
وخصوصًا الغربیة، والفلسفات باألفكار لشریعتي النقدي االشتباك إلى          إحالٍة
تشّرب دون ومنطقها لغتها استخدام أمام الباب لشریعتي فتح والذي            الماركسیة،
التي المعاییر في المشكلة تكُمن النهائیة، المحّصلة في وأهدافها. المنطقیة            مقدماتها
أخرى منهجیًة الورقة هذه تقترح لذلك شریعتي، تناول في القارئ            یستخدمها
كما لها، صدًى كان لو كما الغربیة والفلسفات لألفكار شریعتي تشّرب تنفي              لقراءته،
الجار حمید نموذج تتجاوز أخرى جهٍة ومن جهٍة، من دباشي تشخیص عند              الحال
معّلمه وصف في ذاته شریعتي خطى متتبعا ومحدودیته، النقدي االشتباك            حول

 محمد إقبال:
فیلسوف كان لقد الغربیة. الفلسفة فكر فهم وأجاد أوروبا، إلى ذهب كفیلسوٍف،              "إقبال
الغرب باحتالل قام بل الغربي، الفكر أمام وخانعًا خادمًا یبَق لم لكنه العشرین،               القرن

 معرفیًا". [16]
  

 الرؤیا: العودة إلى الذات
أفراد جمیع تّحول "إذا رؤیاه، وتفسیر لتوضیح شریعتي أقتبس دعوني            بدایًة،
وتعلٌّم، ومعرفٌة وحریٌة، حیاٌة هناك ستكون ذر، وأبو الحسین من ُنَسٍخ إلى              المجتمع
[17] اهللا". حب على سُیبقي الذي األمر األعداء، تدمیر وسیتم واستقراٌر،             وقوٌة
ذر، وأبي الحسین من ُنَسٍخ إلى اإلیراني للمجتمع شریعتي تحویل فإن             ولذلك،
الوجود تحویل في رؤیاه العالم؛ هذا في ورسالته اإلنساني للوجود وتطلعاته             یتناسب
حیث السجون، هذه من ر ومتحرٍّ متحقٍق وجوٍد إلى سجوٍن، عبر المتشّكل             اإلنساني

 یروي شریعتي:
اآلخر نصفه على اإللهیة الروح من نصفه تغُلُب الذي اإلنسان هو المثالي              "اإلنسان
القطبین...إنه بین والتناقض العجالة من تحریره تّم والذي والطین، الرواسب            من
نمطیٍة أشكاٍل في قولبًة ولیس ، نهائيٌّ ال تطوٌر والكمال، النهائي الهدف نحو              التقّدم
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] جناحیه". بكلتا الطیران یستطیع طائٌر األبعاد، ثنائي اإلنسان هذا دة. موحٍّ            لذواٍت
[18 

  
نمطیٍّة أشكاٍل في قولبته یمكن ال والذي المنشود، لإلنسان الفهم هذا ألیس              ولكن
هذا عن لإلجابة ذر؟ وأبي الحسین في له شریعتي وتجسید یتناقض حدة، موٍّ              لذواٍت
وعالقته وتجسیده، شریعتي، لدى المنشود اإلنسان ماهّیة تحّري علینا یجب            السؤال،
بین شریعتي یفّرق واإلسالم، اإلنسان حول محاضراته في ذر. وأبي            بالحسین
وجوٌد هي شریعتي لدى فالبشریة المتحّقق. اإلنساني والوجود والكینونة           البشریة
أینما األعراق جمیع بین مشتركًة وسیكولوجیة وبیولوجیة فسیولوجیة ِخصاًال           یمتلك
وهي: األربعة"، "السجون شریعتي علیه أطلق بما تحدیده یتم وجوٌد            ُوجدوا؛
الحقیقة هو اإلنساني الوجود أن حین في والذات، والتاریخ، والمجتمع،            البیولوجیا،
المنشود لإلنسان التجسید هذا یصبح إذ بلوُغها، البشریة على یجب التي             المطلقة
الدائمة والصیرورة التحّول من حالًة فیصیر األربعة، السجون كسر عند فقط             ممكنًا

.(Permanent Becoming) 
  

كسرها فیمكن والتاریخ، والمجتمع البیولوجیا األولى؛ الثالثة بالسجون یتعلق           فیما
الذات- الرابع- السجن أن حین في بها، والوعي الذاتي واإلدراك العلم خالل              من
دائٌم عطاٌء هو فالحبُّ لشریعتي، فالبنسبة والشغف. والحب بالدین فقط كسره             یمكن
ونكران التضحیة طریق وهو ألفعاله، ُمقابٍل أيَّ اإلنسان ینتظر ال إذ أسمى،              لغرٍض
بإمكان لیس أّنه شریعتي یفّسر ولذلك، أسمى. لهدٍف أو اآلخرین، سبیل في              الذات
إّن إذ وداخلیا، ذاتیا سجنًا كونه الذات، سجن الرابع، السجن كسُر والمنطق              العلم
مشتعلٍة صیرورٍة إلى والتحّول والشغف الحب في تكُمن لكسره الوحیدة            الطریقة
تحت اإلنسان، صیرورة نحو خطواته "خطى اإلنسان؛ یظهر فقط عندئٍذ            وملتهبٍة،

 شمس اإلیمان والحب". 193
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حیث اإلنساني، بالوجود المتعلقة األخرى األفكار عن رؤیاه شریعتي مّیز            وهنا،
ثم األولى، الثالثة السجون كسر من البشر مّكن الذي المادّي الغربّي االنعتاق              انتقد
وكان األنا، بغرور اهللا أو األسمى الهدف استبدلوا إذ العدمّیة، إلى األمر              قادهم
انعتاق أمام شریعتي وقف كما ألناه. الفرد عبودیة في أوَقَعهم أْن هذا              النعتاقهم
دائمٌة صیرورٌة اهللا إلى الوصول أّن اعتبار على ونَقَده، الحّالج نمط على              الصوفّي
شریعتي ویستدّل [19] الحالج. نمط على الصوفّیة األنا وتتجاوز كما تتوقف،             ال

 بذلك:
 

أّن أي راجعون"، "إلیه اإلنسان. معرفة فلسفة هي هذه راجعون، إلیه وإّنا هللا                "إّنا
التصّوف بعكس بحثنا، عن صورًة تعطي هذه "إلیه" كلمة إن اهللا، إلى یرجع               اإلنسان
ثابتًا، محال هللا یحّدد اهللا، إلى وصل (والحّالج اهللا. إلى یصل اإلنسان إّن یقول                الذي
فیه، ال نحوه، أّي "إلیه" اهللا). عند یتوّقف هناك، إلى یصل عندما سعیه في                فاإلنسان
ثابٍت، محلٍّ في یكن لم اهللا إّن یعني؟ ماذا اهللا ونحو اهللا، هو؟ من نحوه، بل له،                   ال
اهللا إن هناك. ویتوقف حركته، نهایة تكون هناك، إلى اإلنسان یصل عندما              حتى
فإن هذا، على بناًء المطلق. عن عبارٌة األبدیة، عن عبارٌة الالنهایة، عن              عبارٌة
بصورٍة اإلنسان حركة أن هي آخر، ومعنًى أخرى بعبارٍة اهللا، نحو اإلنسان              حركة

 أبدیٍّة ودائمٍة غیُر قابلٍة للتوقف، هذا معنى الصیرورة ومعنى اإلنسان". [20]
  

من سینا وابن الحّالج بین شریعتي أرساها التي التفرقة نمّیز أن نستطیع علیه،               وبناًء
المجاهدین بین حاصٌل فالفرق أخرى. جهٍة من الغفاري ذر وأبي والحسین             جهٍة،
مّیز الذي والمغتِرب الفردي الخالص وبین بالمجتمع، جهادهم یرتبط الذین اهللا،             نحو
الحسین في المنشود لإلنسان شریعتي فتجسید ولذلك، سینا. وابن الحالج            تصّوف
نماذَج خالل من وتحّررهم بالناس، المنشغلة الدائمة للثورة تجسیدًا كان ذر،             وأبي

 إسالمیٍة تاریخیٍة. [21]
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تحدث؟ أن اإلنسانیة الصیرورة الى البشریة الكینونة من التحول لعملیة كیف             ولكن
عنها تحّدث التي السجون اختراق البشر یستطیع مدى أّي وإلى أرضیٍة؟ أّیة              على
تقف التي العوائق من اثنین إلى شریعتي نّبه والتاریخ، للواقع تحلیله في              شریعتي؟
الدینیة الثقافة وثانیهما الغربي، االستعمار أولهما اإلنسانیة؛ الصیرورة وجه           في
ال الغربي االستعمار أن كیف شریعتي یروي األول ، بالعائق یتعلق فیما             الحالیة.
یهدف بل والتاریخیة، الثقافیة سماتها من واألمم المجتمعات تجرید إلى فقط             یهدف
من اآلخرین إخضاع من نوعًا الغربي االستعمار اعتبر ولذلك تشویهها، إلى             أیضًا
أن إلى شریعتي یشیر كما الغرب. على والمادیة المعنویة االعتمادیة زیادة             خالل
من وللعالم لذاته العدواني الغرب تصّور عن مفصولٍة غیُر الغربي االستعمار             عملیة
وجهة من والتواریخ والثقافات الحضارات توحید إلى الغرب یسعى حیث            حوله،
بالتفّوق ذلك مبررًا والتاریخیة، الثقافیة اآلخرین سمات محو عبر غربیٍة،            نظٍر

 الغربي على سائر العالم.
  

االستقالل بتحقیق یبدأ التام لالستقالل الوصول أن إلى شریعتي أشار            ولذلك،
المعنوي، االستقالل تحقیق دون االقتصادّیة االستقاللّیة تحقیق یمكن فال           المعنوي،
للشخصیة والتاریخیة الثقافیة السمات على بذلك زا مرك [22] صحیح،           والعكس
الشخصیة تلك لیشّخص الُمعولم، والمسار االستعمار أیادي من واستعادتها           اإلیرانیة،
تشّكلت ما ة ألمٍّ المعنویة المصنوعات مجموعة هي "الثقافة أّن إقراره خالل             من
الشكل...والفرد هذا یمنحها الذي هو وروحه المجتمع وضمیر تاریخها، طول            على
الثقافیة الخصائص بتبلّور اإلنسانیة شخصیته یكتسب اجتماعیٍة خلیٍة عن           عبارٌة
الوجدان في المجتمع لثقافة تجلیا إال لیست بالذات ُتسّمى ما فإّن هنا، ومن               لمجتمعه.

 الفردي". [23]
  

في تأتي التطّوري، ومساره اإلیراني المجتمع شخصیة استعادة أي العملیة، هذه             إّن
نفّكر أن من "لنتمّكن الناس، على االستعمار یفرضه الذي االغتراب مواجهة             إطار
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العوامل نحّول ثم ومن االختیار، قوة على لنحصل أنفسنا، ونعرف            بأنفسنا،
مادیٍة بصورٍة الیوم أصبحت التي واألدبیة، والعرفانیة الدینیة والعوامل           التاریخیة،
كة محرٍّ قة خالٍّ صورٍة إلى وانحطاطه، مجتمعنا ركود سبب وصارت           مخدٍّرة،

 وبنٍّاءة". [24]
  

شكلین من شكًال اإلیرانیة للشخصیة والثقافیة التاریخیة السمات إلى العودة هذه             تعّد
أن من الرغم على أّنه إلى مشیرًا الذات، إلى العودة علیه أطلق لما شریعتي                أرساهما
غربیین مفكرین قبل من تناولها قبل إیران في صیتها ذاع قد الذات إلى العودة                فكرة
ما تكرار صیغة على جاء اإلیرانیین المفكرین معظم قبل من تبنیها أن اال أفارقة،                أو
لكّن [25] فانون". و"فرانتز (Aime Ceasaire) سیزار" "إیمي من كلٌّ            تناوله
الماضي، إلى دفاعیًا تقهقرًا تكن لم أي كذلك؛ تكن لم شریعتي لدى الذات إلى                العودة
یحمالن التوجه، محدودا االتجاهین فكال للذات، فلكلوریًة أمریكیًة عودًة تكن لم             كما
تساءل ولذلك نفسه. الوقت في ومستحیلًة السیاق، خارج واعیٍة غیَر            أطروحاٍت
تقوله ما ذاٍت؟ أي إلى العودة هي: علیها ارّكز أن أرید التي النقطة "لكن                شریعتي
اآلن ذاتي...لكننا عن تختلف ذاتها ألن ذلك إیران؟ في أنا أقوله ما أو سیزار                إیمي
كلٍّ على اآلخر. عن كلٌّ یفترق أن ینبغي الثقافیة، قواعدنا الى نعود أن نرید                ونحن
إلى "فلنعد نقول: عندما المفكرین نحن منا كلٍّ على ولذلك منزله، إلى یعود أن                منا
وهذه ذاٍت؟ أّي السؤال: هذا نفسه أمام یطرح أن هذا- في مشتركون وكلنا               ذواتنا"-

 القضیة التي لم ُتطرح في إیران". [26]
  

ُمعتبرًا حینه، في المعاصرة اإلسالمیة الثقافة أي الثاني ؛ العائق شریعتي أدرك             كما
اإلنسانیة. الصیرورة إلى البشریة الكینونة من لالنتقال منه التحّلل یجب خلًال             إیاها
"ال فبحسبه بغیره، مقارنًة الذات إلى للعودة شریعتي دعوة الوعي هذا مّیز              ولذلك،
یؤمن شخٌص یوجد ال كذلك علیه. أنا أحقد ما بقدر الدین على یحقد شخٌص                یوجد
العشرین"، القرن في فیه آمل ما بقدر فیه یأمل وال أنا، به أؤمن ما بقدر                 بالدین
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هناك یوجد نظره، ففي [27] والمتواصل. الدائم فهمه سوء وراء السبب ذلك              واعتبر
أخذ الذي الشرك ودین الواعي، اإلیمان شكل على یأتي الذي التوحید دین              دینان؛
یتخّفى ما ومنها باهللا، كالشرك مباشٌر هو ما منها التاریخ، عبر مختلفًة              أشكاًال
الرجعي، والدین التخدیري والدین التبریري، كالدین التوحید، ستار خلف           ویتسّتر

 والدین الذي ال یهتم بأمور الناس. [28]
  

وقابیل، هابیل عهد في والتوحید الشرك بین االنقسام هذا حدث لشریعتي،             بالنسبة
بما قابیل، نظام إلى وُأخضعت الحیاة تحوّلت علیه وبناًء األول، األخیر قتل              عندما
[29] المادیة". المنافع على واالستحواذ للخداع "وسیلًة أصبح حیث الدین،            فیها

 ویضیف شریعتي بالقول:
 

الدین حرب كانت ولذلك أیضًا. الدین هابیل سالح كان كما الدین، كان قابیل               "سالح
هابیل بین للتاریخ العابر الصراع اإلنساني… التاریخ في ثابتًا أمرًا الدین             ضّد
جهٍة، من اإلنسانیة والوحدة العدل بین والشرك، التوحید بین الصراع هو             وقابیل
التاریخ كامل في ُوجد الصراع هذا أخرى. جهٍة من والعرقي االجتماعي             والتمییز
األمر وتبریر والخبل الخدیعة دین بین الصراع الزمان، آخر الى وسیدوم             اإلنساني،

 الواقع، وبین دین الوعي والنشاط والثورة". [30]
  

شكل على اآلتي الدین یعتبر حیث الشرك، من أخرى أشكاًال شریعتي یمّیز              وكذلك
للشرك، دینًا ، جمعيٍّ لعقٍل مظهٍر أو ، اجتماعيٍّ تقلیٍد أو ، قوميٍّ تقلیٍد أو ، محليٍّ               تقلیٍد
األنبیاء به جاء الذي الدین عكس على [31] ألصحابه. الواعي االختیار قدرة              النتفاء
من والناس األفراد ومّكن لالتّباع، صحوًة خلق شكٌل إّنه إذ أیدیولوجیا، شكل              على
اإلسالم أن شریعتي اعتبر ولذلك، لحاجاتهم. لمالءمته واٍع وبشكٍل طوعیا،            اختیاره
التاریخ تشكیل في واعیٍة أساسیٍة كقواعَد بالجماهیر تعترف فكریٍة مدرسٍة            "أوُل
في الدینیة والمؤسسة إیران علماء شریعتي انتقد السبب، ولهذا [32]            والمجتمع".
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وااللتزام الحركة خلق على قدرَته للدین وسلبهم الجماهیر، عن الدین لفصلها             حینه،
 والمسؤولیة والوعي االجتماعي. [33]

  
على أساسًا یقوم والذي شریعتي، لدى للجدل المثیر التوحید تعریف یأتي هنا،              من
أن نّص إذ آخر، جانٍب من وتأریضه جانٍب، من االختیار على وقدرتهم الناس               إرادة

 التوحید:
 

الفلسفیة المناقشات دوائَر وراءه تاركًا لألرض، السماء من انحدر إنه            "ُیقال
المجتمع، عالقات في یدخل إّنه والمحاججات. والتفسیرات والعلمیة،          والالهوتیة
الطبقیة، والعالقات االجتماعیة، بالعالقات المتعلقة التساؤالت من العدید          ویفرض
للبناء المختلفة واألبعاد والمجتمع، الفرد بین ما والعالقة األفراد،           وتوجهات
والملكیة واالقتصاد والثقافة والسیاسة والعائلة، االجتماعیة، والمؤسسات         االجتماعي،
األساس یوّفر التوحید فإن ولذلك، والمجتمع. الفرد ومسؤولیة االجتماعیة،           واألخالق

 الفكرّي لجمیع العالقات في المجتمع". [34]
  

في والشرك، التوحید من كلٍّ وحدود تعریفات رسم شریعتي أعاد التحلیل، لهذا              وفقًا
للناس، وإعادته الدینیة، المؤسسة قبضة من الدین تحریر فیه حاول الذي نفسه              الوقت
أنا قبلت والتفتیش، البحث هذا وخالل األساس، هذا "وعلى الصدد: هذا في              ویخُلص
یرّبي الذي األیدیولوجیا إسالم بل العالم، یصنعه الذي الثقافة إسالم لیس             اإلسالم،
أبي -ِخرقة- ربذة في وإنما العوام، سّنة في وال العلماء، مدرسة في لیس               المجاهدین،

 ذر!". [35]
  
  

 إعادة قراءة شریعتي: إبستمولوجیا الرؤیا الرسولّیة
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وشرح المفكرین، من مختلفًة أشكاًال شریعتي استطلع الذات، إلى العودة            في
المفّكر هو أال المنشود؛ المفّكر على فیه رّكز الذي الوقت في بینهم،              الفروقات

 المستنیر، والذي وصفه شریعتي بأنه:
إدراك على وقادرٍة ومتطورٍة منفتحٍة شاملٍة رؤیٍة ذو فهو وبالتالي الوعي، بلغ              "قد
بالمسؤولیة إحساٍس من أیضًا له بّد فیه...وال یعیش الذي والمجتمع العنصر             أوضاع
علومًا أو فلسفًة لیس الوعي الخاص...هذا اإلنساني الوعي ذلك نفس ولیدة             هي
والتخصصات الفروع بقیة أو وآدابًا وصناعاٍت فنونًا أو وإنسانیًة           طبیعیًة
االستعداد من نوٌع القدماء، بتعبیر أو األیدیولوجي، الوعي من نوٌع            األخرى...هو
عند موجودًا كان الذي الخاص الطریق نفس القیادة، وحاسة بالنبّوة وشعوٌر             للهدایة
من قلب في اهللا یقذفه "نوٌر بقوله: الرسول عنه عّبر الذي العلم هو               األنبیاء،
والعلوم، المعارف كل فوق هي التي المعرفة هذه نفس یعني عندنا             یشاء"...والعرفان
تتأّتى ال لكنها وقوتها، وثرائها نضجها في تساعد أن تستطیع العلوم أن شّك               وال

 بالقطع عن طریقها". [36]
  

لوعي تشخیصه مع المنشودة المعرفة وطبیعة للمفكر هذا شریعتي توصیف            یتقاطع
جهٍة من الصوفي والوعي جهٍة، من الفلسفي الوعي بین ممیزا إقبال، محمد              معّلمه،
أن حین في أشیاء، حول سطحیٍة ومعلوماٍت حقائَق د مجرُّ الفلسفي فالوعي             أخرى.
الخارجي الغالف یثقب كما األسباب، حیث من براعًة یفوقه الصوفي            الوعي
روح یمأل إنه َمشرطًا. كان لو كما األشیاء داخل عمیقًا ینّقب س تفرٌّ إنه               للمعرفة.
مع خامًال یبقى وال بالمظاهر، یرضى ال الذي التفّرس من نوٌع إنه              الموجودات،

 السطح، كما أنه ال یتماشى مع الغرور الفلسفي". [37]
  

المتمثلة العرفانّیة الصوفّیة تجربته من نابٌع المختلفة الوعي ألشكال شریعتي فهم             إّن
الصف في كان عندما الصوفیة رحلته بدأت قد سردها، فكما .Kavir مؤلفه              في
موالنا كلمات أن غیر االنتحار، حاول والثامن السابع الصفین بین وما             الخامس،
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یستلزم اهللا عن البحث إن شریعتي قال ولذلك، [38] أنقذته. الرومي الدین              جالل
المعرفة تعالى اهللا یلقي حیث الفلسفة، أو المنطق متناول غیر في خاصًة              "رؤیا

  والبصیرة على من یختاره لیرى الحقیقة".
 

عربي" لـ"ابن نقدًا ما ُمقد الفكر، من یتأّتى ال العرفان أن شریعتي أوضح              كما
أّي الخارجي، اإلیمان بین الفرق له، فبالنسبة التصّوف. مأسسة عن            لمسؤولیته
التقلیدي التعّبد بین للتمییز سة المؤسِّ القاعدة هو الباطني، أّي والداخلي،            الظاهري،
لیخُلص القلب، ومقّره للحقیقة القاصد تعّبد وبین اهللا، إلى للوصول العقل على              المبنّي

را جدیدًا لإلسالم، وأّن التصّوف هو دینه. [39] بأنه قد تبّنى تصو 
  

الناس، عن واالنفصاَل االنطواَء العرفانّیة التجربة تستلزم الصوفي، التقلید           في
العالي ولحّسه شریعتي أن إال اهللا، سوى بشيٍء والالمباالة دنیوّي، هو مما              والنفور
الناس، وهموم بقضایا لالهتمام األخیرة حملته االجتماعیة، بالمسؤولیة          والعمیق
شریعتي أن نرى ولذلك، االجتماعي. والتصّوف العرفاني التصّوف بین           والمزاوجة
للتصّوف؛ متناقضین نمطین ووجد دقیٍق، بشكٍل اإلسالم في الصوفیة تاریخ درس             قد
بسبب جریمًة یقترف تصوفًا واعتبره الناس، بین االختالط من ینفر كان الذي              األول
شّبهه حیث والفساد، والمرض والجوع والجهل والدكتاتوریة الفقر لقضایا           تجاهله
البطولة مّثل فقد الثاني، التصوف أما الشیعیّة. الصفوّیة الصوفّیة من ة سامٍّ             بجرعٍة
التصّوف من الثاني النمط شریعتي واستقى الواقع. األمر لتحدي والقابلیة            والكفاح
إیران تحریر في ساهمت اقتصادیُة اجتماعیُة حركٌة وهي "ساربدران"، حركة            من

 من الغزو المغولي في القرن الثاني عشر.
  

النظام ضد اتجاهاٍت؛ ثالثة في "ساربدران" حركة ناضلت لشریعتي،           بالنسبة
الحركة زرعت إذ اإلقطاع، أمراء وضد الكهنوتیة، السنّیة المؤسسة وضد            الطبقي،
الحركة أعضاء ل فُشكِّ للثورة، الجماهیر وحّضرت التشّیع، في والثورة الوعي            بذور
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سعى ولذلك، والعدل. المساواة أجل من والعمل اهللا حب جمعوا الذین الفتوة              من
في االجتماعي للنضال رافعًة تشّكل فكریٍة كمدرسٍة الفتوة تجربة لنسخ            شریعتي
تحّرر أیدیولوجیا یستدعي اإلسالمیة للُمثل والفرید الناجح "التطویر أن دا مؤك            إیران،
من والمساواة الرأسمالیة، من الحریة تحّرر كما الدین، احتكار من وحّبه             اهللا

 الماركسیة". [40]
  

لتجربٍة بابًا الحقیقة في كانت وأیدیولوجیته شریعتي أعمال غالبیة أّن نرى             بالتالي،
"حمید قاربها كما لیس المستمرة، الثورة إلى تفضي تجربٌة فهي اجتماعیٍة،             عرفانیٍة
تمتاز عرفانیٍة تجربٍة خالل من بل "تروتسكي"، عند الدائمة للثورة بالنسبة             دباشي"
یمكن كما والمادیة. المعنویة رغباته بإشباع تتكّفل التي لإلنسان، المستمرة            بالوالدة
وهندسٌة التشّیع، في للصوفّیة حقٌن أنها على الفكریة شریعتي مدرسة ُتفهم             أن
لماذا السؤال، یبقى ولكن الطویل. الشیعّیة الصفوّیة لتاریخ ُمضادٌة وفكریٌة            اجتماعیٌة
لماذا اآلخرین؟ ألفكار صدًى كان لو كما بأنه انطباعًا تعطي لغًة شریعتي              استخدم
لذلك هل التعبیر؟ صّح إن التصّوف في الفكریة مدرسته على تغّطي لغًة              اختار

 عالقٌة برفض الجماهیر اإلیرانیة والمؤسسة الدینیة للصوفّیة؟
  

افتتحها ،1968 عام آبادان كلیة في األیدیولوجیا حول ندوته شریعتي عقد             عندما
أنها ونرى أیضًا، الفارسیة اللغة في الكلمة هذه وردت لقد "األیدیولوجیا،             بالقول
] المثقفین". وباألخص الناهض، الجیل لدى والنقاش المحاورة لغة في بكثرٍة            ُتستخدم
أیضًا لكنها عصره، نقاشات على شریعتي اّطالع على فقط تدّلل ال المقدمة هذه [41              
اللغة هذه أن إلى باإلضافة النقاشات، تلك في المستخدمة للغة إدراكه على              تدّلل
له، فبالنسبة شریعتي. عنه تحّدث الذي الناهض الجیل لدى الوعي نوعیة             تكشف
الطبقات لجمیع موجهٌة یحملها التي األیدیولوجیا فإّن االجتماعي، التزامه على            وبناًء

 االجتماعیة؛ إنها للعاّمة من الناس.
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والتي الناس، لجمیع جاءت أنها في النبّویة الرسالة تصّور انعكاُس ذلك مرّد              إّن
مكانتهم عن النظر بغض أجمعین للناس الموّجهة ولغته للقرآن فهمه            تعكس
تتضّمن التي الناس، بلغة التحّدث إلى المثقفین شریعتي حّث ولذلك،            وموقعهم.
الفكري والجو وتطلعاتهم، وآالمهم وحاجتهم ومشاعرهم، وروحهم         ثقافتهم،
شریعتي استخدام وراء األول السبب هذا فكان [42] عندهم. واالجتماعي            والروحي
تتواصل فلكي المفكرین، من لغیره صدًى بأنه انطباعًا وأعطت استخدمها، التي             للغة
غریبًة لغًة استخدموا عصره مثقفي أن حین في لغتهم، تستخدم أن علیك الناس،               مع
بها یتحّدث التي واللغة الموضوعات بأن الناس یشعر لم إذ حینه، في الناس               عن
بل األصالة، عن شریعتي یبحث لم علیه، بناًء مشاكلهم. وعن عنهم تعّبر              المثقفون

 سعى إلى إیصال الرسالة.
  

واجهته معضلٍة عن شریعتي سرد المكان، ذات في سابقًا ألقاها ندوٍة في ذلك،               فوق
في علي اإلمام عن تحّدث عندما المثال، سبیل فعلى أفكاره. إیصال أراد              كلما
اعُتِبر حینها قبل، من علي باسم سمع قد أحٌد یكن لم حیث فرانس"، دي                "الكولیدج
یوم في مشهد جامعة في محاضرًة قّدم حینما ولكن دا. وُمجد حدیثًا را مفك              شریعتي
أن أخشى الحسین، اإلمام أذكر أن أفّكر "فكلما یروي وكما الحسین، اإلمام              میالد
بطولة عن أتحدث أن لي السهل من إنه وآله. محمٍد على الصلوات الجمیع               یرّدد
الفضل أبا لتذكروا الفضل، أبي عن تحدثت لو الحسین...لكن من بدًال             "سبارتاكوس"
نفسه الفضل أبا یعرفون ال بالعویل...لكنهم أصواتهم وارتفعت فجأًة، المثقوبة            وقربته
أجل من مستقبله وكّل إمكانیاته وكّل حیاته بكّل ضّحى الذي اإلنسان هذا هو؟               من
الحسین، عن مسبقٌة صورٌة هناك تكن لم لیت ذلك...أال سبیل في واستشهد              هدفه،
الدین..." عن ذهنيٍّ تصوٍر أيُّ لدیه یكن لم شعبنا ولیت واإلسالم، والقرآن،              ومحمد،

[43] 
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اإلسالم فهم على المهیمن القبلي التصور حول متمحورًة شریعتي معضلة كانت             لقد
تحّدث عندما فمثًال الخصوص، وجه على تناولها التي الموضوعات وعلى            عمومًا،
اإلطار في الحریة موضعة تّمت الصوفي، الفكري إطاره داخل من الحریة             عن
بالنسبة األمر وكذلك الغربیة، اللیبرالیة في الحریة هو أال للمستمعین،            اإلدراكي
ولذلك، سارتر. لوجودیة الحّر والخیار وااللتزام بالماركسیة، وعالقتها          للمساواة
إلغاء بضرورة أجاب المدارس، في الدین لتدریس طرٍق عن شریعتي ُسئل             حینما
عندما ولكن المعرفة، بتلك جاهلین البدایة في سیكونون إّنهم قائًال برّمتها،             المواد
تعلیمه خالل من هذا توّجهه شریعتي فّسر سلیمًا. فهمًا األمر سیفهمون الوقت،              یحین
معّقدة جمًال تتناول والتجمیع للتجزئة طریقًة ابتكر حینما الفارسیة، اللغة            لقواعد
اللغة، بقواعد مسبقٌة معرفٌة للطالب یكون أال اشترط ولكنه فهمها، لتسهیل             التركیب

 وبكلماته "عندما یكون العقل فارغًا، حینها یسهل التعلیم والفهم".
  

یمرُّ حیث بالصوفّیة، مرتبٌط الفهم نحو كطریٍق العقل فراغ إلى شریعتي إشارة              إّن
إلیقاظ األنا لُیفني المسبقة المعرفة عن التخلي بمرحلة اهللا إلى طریقه في              الُمرید
جعلته واإللحاح بالراهنیة الشعور فإن شریعتي، حالة في ولكن الداخلیة.            حواّسه
االستخدام شریعتي وّظف بدایًة، ورسالته. أفكاره إلیصال آخَر طریقًا           یدرك
باستخدام ویستبدله للمستمعین، اإلدراكي اإلطار لیتجاوز الصوفّیة للغة          المزدوج
تدّل التي األصیلة المعاني غیر معانَي بإعطائها ولكن ذاتها، الشائعة            المصطلحات
نتیجَة الناهض، الشبابي الجیل أصاب الذي االغتراب شریعتي واجه هكذا،            علیها.

 تعّرضه للفلسفات الغربیة، من خالل احتالل لغتها واستبدال مضامینها لدیهم.
  

لتحقیق كطریٍق األسمى الهدف نحو والنشاط الحركة شریعتي اقترح           ثانیًا،
 الصیرورة الدائمة، ویقول بهذا الصدد:
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الفكر خالل من الحقیقة واستیعاب فهم سیاق في نكون أن یمكننا ال الحیاة               "في
خضّم في ألنه الذاتیة. واالستنتاجات العلمي التفكیر أو الداخلي، التنویر أو             العبقري،
الرصاصة یفهم أن المرء یستطیع علیه. سنكون ما نصبح أن یمكننا             الصیرورة
في یقف عندما دقیٍق بشكٍل المبدأ یفهم أن سیمكنه لذلك فقط، تصیبه عندما               الناریة

 نهایة مسار تطبیق ذاك المبدأ، فالحقیقة تتجّلى بالفعل والنشاط". [44]
  

الى الطریق أن إدراك من مّكنه أْن الملحة والضرورة بالحاجة شریعتي لشعور              كان
ذلك بعد لتتكّشف الصوفّیة، الفتّوة بتجربة الحال هو كما الصراع، عبر یمّر              اهللا
رؤیا داخل ورؤیا أخرى، لغٍة داخل في لغٍة داخل ُمستترٍة كمدرسٍة الفكریة،              مدرسته

 أخرى، طریُقها القلب المحّب.
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