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مقدمه
از میـان نخبـگان شـیعی معاصـر شـخصیت هایـی یافـت میشـوند کـه کتب، 
مقـاالت و مباحـث آنهـا در میـان بدنـه نخبگانـی و یـا حتـی تـوده هـای اهل 
سـنت نفـوذ کـرده و آنـان را متاثر سـاخته اسـت. اشـخاصی چـون دکتر علی 
شـریعتی، شـهید مطهری، شـهید محمدباقر صدر، امام خمینی و... دارای چنین 

ویژگی ای هسـتند.

در میـان اندیشـمندان شـیعه، افـکار و کتـب دکتـر علـی شـریعتی به شـهادت 
تمامـی مطلعیِن اوضاع جهان اسـام بیشـترین نفوذ را در جهان اسـام داشـته 
اسـت. و ایـن درحالی اسـت کـه نه تنهـا اراده ای از جانب جمهوری اسـامی 
بـرای نشـر افـکار و آثـار او در جهـان اسـام وجـود نداشـته کـه حتـی بعضا 
بـه شـکلی عامدانـه از ایـن مسـئله جلوگیـری نیـز به عمـل آمده اسـت. کتب 
شـریعتی عمدتـا بـه صـورت خودجـوش توسـط خـود نخبـگان اهل سـنت 
ترجمه و منتشـر شـده اسـت و این نشـان دهنده عمق نفوذ افکار شـریعتی در 

میان اهل سـنت اسـت.

در ایـن گـزارش ابتـدا بـه توصیـف میـزان نفـوذ افـکار شـریعتی در مناطـق 
مختلـف جهـان اسـام و جریانـات مختلف فکـری و سیاسـی پرداخته و پس 
از آن بـه تحلیـل چرایـی ایـن نفـوذ مـی پردازیـم و درنهایـت ظرفیـت هـای 
اندیشـه شـریعتی برای گسـترش اندیشـه انقاب اسامی در شـرایط کنونی را 

بررسـی خواهیـم کرد.
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توصیف مزیان 
نفوذ دکرت رشیعیت  

در مناطق مختلف 
جهان اسالم
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1. افغانستان

جایگاه دکتر شریعتی در افغانستان

افغانسـتان و ترکیه دو کشـوری هسـتند که بیشـترین اقبال را به اندیشـه های 
دکتـر شـریعتی داشـته انـد. شـاید درباره ایـن دو منطقـه جغرافیایـی خاص – 
برخـاف سـایر نقـاط جهـان اسـام - بتـوان بـا جـرات گفـت کـه شـریعتی 
تاثیری جدی و »تعیین کننده« داشـته اسـت. تاثیر شـریعتی منحصر به شـیعیان 
افغانسـتان نبـوده اسـت بلکـه بسـیاری از چهره های اهل سـنت نیـز از جریان 
روشـنفکری در ایران متاثر بودند.1 امین کریم از چهره های مطرح اسـامگرای 
افغانسـتان ریشـه روشـنفکری دینی در این کشـور را افکار سـیدجمال، محمد 
عبـده و اقبـال الهوری میداند و از نمایندگان جدید آن شـریعتی و سـروش را 

نـام می بـرد. او البتـه نظریات سـروش را انحرافـی میداند.2

لطیف پدرام از متفکرین برجسـته افغان درباره حضور افکار دکتر شـریعتی در 
افغانسـتان میگویـد: »مـن فکر نمی کنم روشـنفکر جدی، چه چپ کمونیسـت 
و چه مسـلمان در افغانسـتان وجود داشـته باشـد و شـریعتی را نخوانده باشـد 

1. روشنفکری در افغانستان نگاهی جامعه شناختی، محمد توکل و سیدمحمد نقی موسوی، ص 129
2. ر.ک: روشـنفکری در افغانسـتان نگاهی جامعه شـناختی، محمد توکل و سـیدمحمد نقی موسوی، ص 431
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یا با شـماری از مهمترین آثار او آشـنا نباشـد.«1

هیچ یک از متفکرین ایرانی نتوانسـته اند تاثیری همپای شـریعتی در افغانسـتان 
داشـته باشـند. کتابهایی که اوایل انقاب در دانشـگاههای افغانسـتان مثل کابل 
و بلخ و... مطالعه می شـد کتابهای شـهید مطهری، دکتر شـریعتی، سـید قطب 
و  پیامهـا و سـخنان حضـرت امام بود.2 و هنوز هم شـریعتی حـرف اول را در 
مجامـع دانشـگاهی افغانسـتان میزنـد.3 در افغانسـتان عاوه بر عامـل همزبانی 
کـه در تسـهیل ورود اندیشـه هـای دکتـر شـریعتی به این کشـور بسـیار موثر 
بـوده، فضـای سیاسـی مملـو از جهاد و مبـارزه در دهـه 80 میادی نیـز زمینه 
سـاز اقبـال بـه اندیشـه هـای دکتر شـریعتی بـوده اسـت. در افغانسـتان نیازی 
بـه ترجمـه کتابهـای دکتر شـریعتی نبوده اسـت و همین سـبب شـده که کتب 
او بـه راحتـی وارد فضـای فکـری و فرهنگی افغانسـتان شـود. از سـوی دیگر 
فضـای افغانسـتان در دهـه 80 میـادی فضایـی ماالمـال از جهـاد و مبـارزه و 
البته با رنگ و بوی اسـامی اسـت و چه کسـی بهتر از دکتر شـریعتی میتواند 

سـخنگوی اسـام انقابـی باشـد و آن را تئوریـزه و ترویج کند؟

1. http://talar1.shandel.info/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D9%90-
%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1%D9%90-%D8%B4%D8%B1%D-
B%8C%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4%D9%90-
%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%86%D9%BE/

2. http://okhowah.com/fa/12472/%C2%AB%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%85%D9%86-
%D8%AD%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-
%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%C2%BB%D8%8C-
%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AA-
%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

3. لطیف پدرام، مجله »اندیشه پویا« شماره 1، خرداد 1931
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ورود آثار دکتر شریعتی به افغانستان

افـکار دکتـر شـریعتی پیـش از انقـاب اسـامی و در اواخـر دهه 40 شمسـی 
وارد افغانسـتان شـد. بازشـدن فضـای سیاسـی و فرهنگـی این کشـور و پایان 
خفقـان سیاسـی درپـی سـرنگونی رژیم سـلطنتی و برقـراری نظـام جمهوری 
در زمینـه سـازی ایـن اتفـاق تاثیرگذار بـود.1 مطالعـه آثار شـریعتی منحصر در 
جریـان خاصـی نبود. تـا پیش از انقاب ایـران، عمده گروه هـای مطرح افغان 
یـا چـپ بودنـد و یـا سـنی اخوانی و هـردوی اینهـا متاثـر از شـریعتی بودند. 
لطیـف پـدرام در ایـن بـاره میگویـد: »مارکسیسـت ها او را ناقـد سـرمایه داری 
قبـول کردنـد و مسـلمانان سـنی، او را منتقـد دگم هـا و عقـب ماندگی هـای 

مذهبی.«2

بـا وقـوع انقـاب اسـامی در ایـران و ایجـاد مـوج اسـام خواهـی در جهان 
اسـام و همچنین در پی اشـغال افغانسـتان توسـط شـوروی در اواخر دهه 50 
و شـکل گیـری مقاومـت علیه این اشـغالگری، مـوج جدیدی از اقبـال به آثار 
دکتـر شـریعتی در افغانسـتان آغازیـدن گرفت. تمامـی جریانات اعـم از چپ، 
اسـامگرا و نوگرایـان الئیـک به مطالعه کتابهـای شـریعتی روی آورده و حتی 

در برخـی از سـنگرهای جهـاد تدریس می شـد.3 

1. عبدالمجید ناصری داودی، مجله »راه«، ش 33، ص 129
2. http://talar1.shandel.info/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D9%90-
%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1%D9%90-%D8%B4%D8%B1%D-
B%8C%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4%D9%90-
%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%86%D9%BE/

3. لطیف پدرام، مجله »اندیشه پویا« شماره 1، خرداد 1391
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تاثیر دکتر شریعتی بر جریانات اسالمگرای افغانستان

در ایـن مقطـع بیشـترین تاثیـر دکتر شـریعتی بـر جریانـات اسـامگرا، اعم از 
شـیعه و سـنی، اسـت. گـروه های اهل سـنت که عمدتـا رویکردهـای اخوانی 
داشـتند در کنـار آثـار متفکران بزرگ اخوانی همچون حسـن البنا و سـیدقطب 
کتـب شـریعتی را نیـز مطالعـه میکردنـد. از میان طیـف های مختلـف اخوانی 

افغانسـتان، هـم احمـد شـاه مسـعود و هـم گلبدیـن حکمتیـار متاثـر از دکتـر 
شـریعتی بودنـد.1 محمدحسـین جعفریـان، از کارشناسـان مسـائل افغانسـتان 
کـه ارتباطـات نزدیکـی با احمدشـاه مسـعود داشـته اسـت، میگویـد: »من در 

1. گفتگوی نگارنده با محمداسماعیل عمار، پژوهشگر افغانستانی

احمدشاه مسعود از فرماندهان بزرگ جهاد افغانستان متاثر از دکتر شریعتی بود
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کتابخانه مسـعود سـری کتاب های اسـتاد شـهید مطهری و دکتر علی شـریعتی 
و بسـیاری از کتاب هـای دینـی و ادبی را که در ایران منتشـر شـده بـود دیدم.«1

لطیـف پـدرام شـاعر و روشـنفکر افغان کـه از نزدیـک در جریـان تاثیر عمیق 
اندیشـه های شـریعتی بـر مجاهدان مسـلمان جبهه شـمال به رهبـری فرمانده 
احمـد شـاه مسـعود بوده اسـت مـی گویـد: »در سـال 13۶۷ که مـن در پایگاه 
کوهسـتانی فرمانده احمد شـاه مسـعود قهرمان ملـی افغانسـتان در »فرخار« به 
سـر مـی بـردم آثـار شـریعتی بـه ویژه درسـهای اسـام شناسـی مشـهد برای 
مجاهدیـن تدریـس مـی شـد. جالب این اسـت که از بـس همه با نام او آشـنا 
بودنـد کسـی نمی گفـت علـی شـریعتی، هنگام صحبـت دربـاره ی او، آثـار او 
یـا اسـتفاده نقـل قولـی از او، می گفتنـد: بـه قول دکتـر. چقدر باید بحث شـده 
باشـد، چقدر آشـنایی باید وجود داشـته باشـد که میان صدها دکتر، یک چنین 
اشـاره ای بـه طـرف بفهماند که منظور علی شـریعتی اسـت. مشـخصاً جوانان 
زیـادی را در ایـن پایـگاه می شـناختم کـه “دکتـر شـناس” بودنـد و جمله های 

بلنـدی از آثـار او را از بر داشـتند.«2 

1.https://www.farsnews.com/news/13920618000250/%D8%B1%D9%88%D8
%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D-
B%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D-
8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-
%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D-
B%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B4%D8
%A7%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D-
B%8C%D8%B1

2. http://talar1.shandel.info/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D9%90-
%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1%D9%90-%D8%B4%D8%B1%D-
B%8C%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4%D9%90-
%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%86%D9%BE/
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تاثیرات دکتر شریعتی بر شیعیان افغانستان

در گـروه هـا و جریانات شـیعی نیز دکتر شـریعتی تاثیر بسـیار زیادی داشـت. 
برخاف ایران که طرفداران افکار دکتر شـریعتی بیشـتر در مجامع دانشـگاهی 
بـوده و طیـف های حوزوی اقبال چندانی به شـریعتی نداشـتند، در افغانسـتان 
دهـه ۶0 شمسـی حوزویـان نیـز بـه شـدت متاثـر از شـریعتی بودنـد. محمـد 
اسـماعیل عمـار از طاب افغانسـتانی در گفتگو با نگارنـده میگوید: »در حوزه 
های علمیه شـیعه در دهه ۶0 شمسـی تاکید بسـیاری روی آثار دکتر شـریعتی 
بـود. خود من بیشـتر کتابهـای شـریعتی را در این مقطع در حـوزه های علمیه 
افغانسـتان خوانـدم. از جریانـات اسـامگرای شـیعه نیـز مثـا سـازمان نصـر 
همگـی طرفـدار شـریعتی بودنـد. شـهید مزاری جـزو این گـروه بوده اسـت. 
فضـای ضدشـریعتی کـه در حـوزه هـای ایـران وجـود داشـت، درفضاهـای 
مذهبـی افغانسـتان نبـود. اما شـریعتی در اواخر دهـه ۶0 دیگـر در حوزه های 
افغانسـتان تاثیرگذار نیسـت. یعنی فقر منابع برطرف شـد و اندیشـه های بهتر 
از شـریعتی ماننـد اندیشـه شـهید مطهری مطرح شـد. ارتباط با ایـران هم موثر 
بـود. طلبـه ها آمدند قم و ضدشـریعتی شـدند و برگشـتند! حوزویان بسـیاری 
در ابتـدا طرفـدار شـریعتی بودنـد ولی االن نیسـتند. البته در همـان دهه ۶0 هم 
»حرکـت اسـامی« بـه رهبری آیت اهلل محسـنی کمتـر طرفدار شـریعتی بود و 
بعضا مخالفت هم میکرد. االن در میان شـیعیان شـریعتی خیلی مطرح نیسـت. 
جریـان حـوزوی کـه دور شـریعتی را خط کشـیده و در مقابل جریـان غربگرا 

نیـز توجهی به شـریعتی نـدارد.«1

1. گفتگوی نگارنده با محمداسماعیل عمار، پژوهشگر افغانستانی
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تاثیرات  دکتر شریعتی بر جریانات چپ افغانستان

امـا تاثیـرات دکتر شـریعتی منحصـر در اسـامگرایان نبود، بلکـه بعضی گروه 
هـای مارکسیسـت نیـز متاثر از آثار شـریعتی بودند. آثار شـریعتی »به وسـیله ی 
چـپ مسـتقل افغانسـتان مـورد توجـه قـرار گرفـت. آثار شـریعتی بـر خاف 
معمول چه در آسـتانه کودتای روسـی سـال 135۷ و چه بعد از آن دسـت کم 
در میـان حلقـات باالی ”سـازمان انقابی زحمتکشـان افغانسـتان” و ”سـازمان 
فدایـی” کـه هر دو مارکسیست لنینیسـت بودند بـا دلگرمی و جدیـت خوانده 
می شـد.«1 رنگین دادفر اسـپنتا که ایدئولوژی مائوئیسـتی داشـت در خاطرات 
خـود میگویـد که مـا کتابهای شـریعتی را میخواندیـم. گروه »شـعله« هم متاثر 
از شـریعتی بودنـد. اینهـا گروهی چپ گـرا ولی در مقابل کمونیسـت ها بودند 

و در کنـار مسـلمانان با شـوروی و حکومت کمونیسـتی مـی جنگیدند.2

آثـار دکتـر شـریعتی همانطور کـه در ایـران بسـیاری از جوانـان را از افتادن به 
ورطه مارکسیسـم نجات داده و در زیر چتر اسـام نگاه داشـت، در افغانسـتان 
نیـز چنیـن کارکـردی داشـت و سـبب شـد تـا هـزاران جـوان افغـان در برابر 

تفکر کمونیسـتی و مائویسـتی واکسـینه شدند.3 

1. http://talar1.shandel.info/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D9%90-
%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1%D9%90-%D8%B4%D8%B1%D-
B%8C%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4%D9%90-
%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%86%D9%BE/

2. گفتگوی نگارنده با محمداسماعیل عمار، پژوهشگر افغانستانی
3. https://www.barchinews.com/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8%E2%80%8C%D9%87
%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%85%DA%AF%D9%88%D9%86-%D9%88-
%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D
9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%D8%9B/
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حتـی پـس از سـقوط رژیم شـوروی نیز آثار شـریعتی سـبب شـد تا بسـیاری 
از مارکسیسـتها بـه اسـامِ شـریعتی روی آورنـد. لطیـف پـدرام در ایـن بـاره 
میگویـد: »بعد از فروپاشـی شـوروی و پرسشـهای نظری جدی که کمونیسـم 
بـا آن مواجه شـد بسـیاری از روشـنفکران چپ افغانسـتان که نقـد و نظرها و 
پاسـخهای دیگـری در اختیار نداشـتند به آثار شـریعتی رجـوع کردند. چون به 
هـر حـال می خواسـتند علیه سـتم و اسـتثمار مبـارزه کنند. ولی خـوب ایمان 
قلبـی خـود را از دسـت داده بودنـد و در آن می خواسـتند اسـلحه دیگری در 
اختیـار داشـته باشـند. در شـریعتی چنین اسـلحه فکـری را پیدا مـی کردند. به 
هـر حـال به شـریعتی رجـوع کردند و بـار دیگر مطالعـه آثار شـریعتی معرف 
ملـی بـودن، مسـتقل بـودن و در عین حال حفظ ارزشـهای قبلـی مثبت، مدرن 
بـودن و ضـد سـرمایه داری بـودن تلقی شـد. من مـی توانم لیسـت طوالنی از 
مارکسیسـت لنینیسـتهایی را ارئـه بکنـم که به کلـی تحت تاثیر افکار شـریعتی 
از مارکسیسـم بریدند و به همان اسـامی مراجعه کردند که شـریعتی پیشـنهاد 

مـی کرد یـا تصویری یـا تعریفـی از آن داده بود.«1

تاثیرات دکتر شریعتی بر اقوام مختلف افغانستان

بـا توجـه به فضـای قومی افغانسـتان، اگر بخواهیـم از این منظـر تاثیرات دکتر 
شـریعتی را بررسـی کنیـم میتـوان گفت که در میـان قوم تاجیک اندیشـه های 
شـریعتی حتـی تـا امـروز مطـرح اسـت، ولـی نه بـه صورتـی کـه در دهه 50 

1. http://shariati.nimeharf.com/Shariati/article-1930/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A
8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D-
B%8C%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86
%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
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مطـرح بـود. قـوم ازبک هـم همینطور. اما پشـتون ها بیشـتر متاثر از شـبه قاره 
هسـتند و بـه همیـن خاطـر تاثیرپذیـری زیـادی از شـریعتی ندارنـد. در میـان 
هـزاره هـا نیـز طیـف متمایل بـه روحانیـت از شـریعتی دور شـده و اندکی از 
دانشـگاهیان پیـرو شـریعتی مانـده اند.1 اما بـه گفته لطیف پدرام زبان شـریعتی 
او را چنـان بیـان کـرد کـه در افغانسـتان فراتـر از بحث های شـیعه و سـنی و 
تاجیـک و پشـتون و تـرک و بلـوچ نگاهش کردنـد. حتی مارکسیسـتها با الهام 
از آمـوزه هـای او بـه بازاندیشـی  هویـت فرهنگـی و ایدئولوژیک دسـت می 
زدنـد2 شـریعتی از معدود شـخصیت هایی اسـت که توانسـته مرزهـای قومی 

را در افغانسـتان درنوردد.

جایگاه افکار دکتر شریعتی در افغانستان دهه 90 میالدی

پـس از سـقوط رژیـم دکتـر نجیـب در افغانسـتان و شـکل گیـری جنگهـای 
داخلـی، فضایـی سراسـر ناامیـدی و یـاس جامعـه افغانسـتان را فراگرفت. در 
ایـن مقطـع شـریعتی هرچند کمـاکان مطرح بـود ولـی آنچنان کـه در دهه 80 

ترکتـازی میکـرد، میـدان داری نمیکرد.

وحیـد مـژده از مقامـات وزارت خارجه طالبان در کتاب »افغانسـتان و 5 سـال 
سـلطه طابـان« بـه نکتـه ای اشـاره میکند که نشـان میدهد در دهـه 90 میادی 
اقبـال بـه آثـار دکتر شـریعتی در میان غیرشـیعیان به شـدت کاهش پیـدا کرده 

1.گفتگوی نگارنده با محمداسماعیل عمار، پژوهشگر افغانستانی 
2. http://shariati.nimeharf.com/Shariati/article-1930/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A
8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D-
B%8C%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86
%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
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بـوده. او مـی نویسـد:» نگارنـده زمانـی به مجلسـی دعوت شـدم کـه از طرف 
وزارت اطاعـات و فرهنـگ طالبـان، غـرض تصمیم گیری در مورد سانسـور 
کتبـی کـه بایـد بـه افغانسـتان وارد نگـردد، دایر شـده بـود. گمان مـن این بود 
کـه در لیسـت کتبـی کـه باید سانسـور گـردد، کتاب هایـی شـامل خواهد بود 
کـه بـا تعالیـم اسـام مخالف اسـت، ولـی لیسـت کتـب ممنوعـه از محدوده 
ای کـه مـن گمـان داشـتم به مراتـب فراتر مـی رفـت. در قدم اول تمـام کتب 
ابواالعلی مودودی و کتابهای اخوان المسـلمین در این لیسـت شـامل شـد که 
ورود آن بـه صـورت قطـع بـه افغانسـتان ممنوع بـود. من در مـورد کتب علما 
و نویسـندگان ایرانـی چـون دکتور شـریعتی و مطهری سـوال کردم. مسـئولین 
در جـواب گفتنـد کـه ورود چنین کتبـی هیچ مانعی ندارد زیرا تنها شـیعه های 

افغانسـتان از آن کتـاب ها اسـتفاده مـی کنند.«1

در ایـن مقطـع، بـا افـول مـوج انقاب اسـامی، سـقوط شـوروی و شـاید در 
تقابـل با فضـای طالبانی افغانسـتان، رویکردهای غربگرایانه رشـد کـرده و لذا 
نگاه به شـریعتی در افغانسـتان کمرنگ شـد. اما پس از اشغال افغانستان توسط 
آمریـکا و بـا شکسـت غرب در این کشـور و شـکل گیـری دوبـاره روحیه ای 
ضدامپریالیسـتی، شـریعتی مجـددا بـرای جامعـه افغانسـتان کارکرد پیـدا کرد. 
لطیف پدرام یکی از متفکرین برجسـته افغان در این رابطه میگوید: »شکسـت 
غـرب در افغانسـتان به دلیـل گسـترش روزافـزون فقر و تشـدید شـکاف های 
طبقاتـی، تعطیـل شـدن عدالـت بـه تبع اشـغالگریها، شکسـت اخاقـی غرب 
در زنـدان ابوغریـب، هشـداری بـه نخبـگان و مـردم افغانسـتان بـود. امـروز 
شـریعتی بـار دیگـر به محـور اصلـی بحث هـای دانشـگاهی، آزادی، اخاق و 

1. وحید مژده، افغانستان و 5 سال سلطه طالبان، ص 3۶
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عدالت خواهـی مبـدل شـده اسـت. برگشـته ایم تا شـریعتی را بازخوانـی کنیم. 
ایـن تولـدی تـازه بعد از وقفـه ای کوتاه اسـت. امروز هـم نواندیشـان دینی او 
را میخواننـد و هـم مارکسیسـت ها و هم نسـلی کـه به سـخن فریدریک نیچه 
و داستایفسـکی سـیر نزولـی تاریـخ روح را تماشـا میکننـد. شکسـت اخاقی 
غـرب و آمریـکا و تشـدید شـکاف های طبقاتـی کـه جامعـه را به سـرعت بـه 
طبقاتـی فقیـر و ثروتمنـد تقسـیم کرده، بـاز و باز رادیکالیسـم شـریعتی و نیاز 
بـه شـبح مارکـس )بـه بیـان خـود شـریعتی( را در برابـر مـا قـرار داده اسـت. 
ایـن روزهـا، بیش از هـر زمان دیگـر اندیشـه های عدالت جویانه در کشـور ما 
مطرح شـده اند. بازخوانی شـریعتی نشان گرایش به سـوی سوسیال دموکراسی 
اسـت نـه نئولیبرالیسـم و لیبرال دموکراسـی... فکر میکنم بار دیگـر فرصت آن 
فراهـم شـده تـا بـا تکیه بر شـریعتی بـه نقد جـدی امپریالیسـم بپردازیـم و بر 
ناامیدیهامـان غلبـه کنیـم. امروز در افغانسـتان ایـن صدا را میشـنویم. این روح 

دوبـاره بازگشـته اسـت. مـردم بـار دیگر به شـریعتی نیـاز پیـدا کرده اند.«1

1. لطیف پدرام، مجله »اندیشه پویا« شماره 1، خرداد 1391
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2. ترکیه

ورود اندیشه های شریعتی و جایگاه آن در ترکیه

ورود اندیشـه های دکتر شـریعتی به ترکیه به پیش از انقاب اسامی بازمیگردد. 
در دهـه ۷0 میـادی جمیل مریچ از متفکران برجسـته ترکیه اولین کسـی بود که 
شـریعتی را معرفی کرد. او در هنگام تحصیل در فرانسـه با شـریعتی آشـنا شـده 
بـود. مریـچ زمانی کـه بیمار می شـود و از دنیا می رود به شـاگردانش می گوید 

که من آرزو داشـتم که شـخصیتی مانند دکتر شـریعتی داشته باشم..1

اولیـن پوسـترهای شـریعتی ۷ - 8 مـاه قبـل از انقـاب ایـران در خیابان هـای 
اسـتانبول نصـب شـده. ولـی با انقاب اسـامی و متاثـر از فضایی کـه انقاب 
در تمـام جهـان اسـام ایجاد کرد، حضور اندیشـه هـای شـریعتی در ترکیه به 
اوج خـود میرسـد. بـه طـوری کـه در اواسـط دهـه 80 میـادی بـه مـرد علی 
االطـاق فضـای فکـری و فرهنگـی ترکیـه، خصوصا در میـان اسـامگرایان، 
تبدیـل میشـود.2 گفتـه میشـود آثـار شـریعتی از عوامـل تهییـج مـردم بـرای 
مقاومـت در برابـر کودتایـی بـود کـه در سـال 1980 در ترکیـه رخ داد.3 ایـن 

1. http://www.ibna.ir/fa/doc/mizgerd/258403/%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D-
B%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%
8C%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-
%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C-
%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

2. گفتگوی نگارنده با مسعود صدرمحمدی، کارشناس مسائل ترکیه
3. http://www.ibna.ir/fa/doc/mizgerd/258403/%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D-
B%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%
8C%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-
%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C-
%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
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رونـد در دهـه 90 میـادی نیـز ادامـه داشـت، در ایـن دهه هم کتب شـریعتی 
جـزو پرفروشـترین کتـب در ترکیـه بـود. و ایـن همـه در حالـی بـود که هیچ 
یـک از سـازمان های حکومتی ایـران هیچ حمایتی از کتـب او نمیکردند. همه 

چیـز توسـط خود جوانـان تـرک و خودجـوش صـورت میگرفت.1

تمامی آثار دکتر شـریعتی بارها در ترکیه منتشـر شـده اسـت2 ولی پرفروشترین 
کتابهـای او، کتابهـای مذهبـی مثـل »حـج«، »ابـوذر«، »مذهـب علیـه مذهب«، 

https://t.me/FardiAsghar/1562  :1. مرحوم اصغر فردی، کارشناس مسائل ترکیه، کانال تلگرام
mehrnews.com/news/4563217 :2. حجت اهلل جودکی، رایزن فرهنگی سابق ایران در ترکیه و مصر

هیچ کتابی از دکتر شریعتی نیست که به ترکی استانبولی ترجمه نشده باشد!
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»بازگشـت به خویشـتن« و »خودسـازی انقابی« است.1 کتاب 
بازگشـت به خویشـتن آنچنان تاثیری در جامعه ترکیه گذاشت 
 »ÖZE DÖNÜŞ« کـه بعضی از پدرومادرها اسـم فرزند خـود را
بـه معنای »بازگشـت« گذاشـتند!2 تاثیر کتب دکتر شـریعتی در 
ترکیـه بـه حدی اسـت که وقتـی کتاب حج شـریعتی منتشـر 
می شـود نوشـتن کتـاب در مـورد حـج در ترکیـه تبدیـل بـه 
تابـو می شـود و دیگـر تـا سـال ها هیـچ کـس در مـورد حـج 
کتـاب نمی نویسـد تـا این کـه پـس از ده – دوازده سـال یکی 
از علمـای شـناخته ترکیه به نـام خیرالدین کارامان تابوشـکنی 

می کنـد و یـک کتـاب در مـورد حج می نویسـد.3

ایـن همـه تاثیرگـذاری دکتـر شـریعتی در حالـی بـود کـه تـا 
حـدود 15 سـال قبل یعنی قبل از اسـتقرار دولت اسـامگرای 
فعلـی ترکیـه، خوانـدن کتابهـای شـریعتی همچون یـک گناه 
بـود و حتـی موضـوع و زمینـه محاکمه هم میتوانسـت باشـد. 
امـا بعـد از روی کار آمـدن حـزب عدالـت و توسـعه چنیـن 

واکنش هایـی رفته رفتـه کـم شـد.4

شـاید در سـایر مناطـق جهان اسـام آثـار شـریعتی برخاف 

1. حسـین نازلـی آیدیـن، مدیر انتشـارات فجر )ناشـر کتـب دکتر شـریعتی در ترکیه(، 
مجله ی »اندیشـه پویا«، شـماره 1، خـرداد 1391

2. دکتـر شـادی آیدیـن، مترجـم آثـار دکترشـریعتی در ترکیه، مجلـه ی »اندیشـه پویا«، 
شـماره 1، خرداد 1391

3. گفتگوی نگارنده با مسعود صدرمحمدی، کارشناس مسائل ترکیه
4. حسـین نازلـی آیدیـن، مدیر انتشـارات فجر )ناشـر کتـب دکتر شـریعتی در ترکیه(، 

مجله ی »اندیشـه پویا«، شـماره 1، خـرداد 1391

با انتشار کتاب »حج« 
شریعتی در ترکیه، 

نوشتن کتاب در این 
زمینه به یک تابو 

تبدیل میشود!
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دهـه 80 میـادی، دیگـر فـروغ چندانی نداشـته باشـد ولـی در ترکیـه کماکان 
اندیشـه هـای شـریعتی، هرچنـد نه به شـدت دهـه 80 میـادی، امـا همچنان 
مطـرح اسـت به طـوری که امـروز هم کتابهایش جـزو پرفروشـترین های این 

کشـور اسـت. برخـاف ایـران، ترکیه هنـوز از شـریعتی عبور نکرده اسـت. 1

دکتر شریعتی و تحول در روابط تمدنی ایران و ترکیه 

آثـار و اندیشـه هـای دکتـر شـریعتی تاثیـر بسـیاری بر جامعـه ترکیه گذاشـته 
اسـت. مهمترین این تاثیرات – که البته در همزمانی با انقاب اسـامی شـدت 
مضاعفـی یافـت - ایجـاد یک تحول بنیادیـن در روابط دو حـوزه تمدنی ایران 
و ترکیـه اسـت.2 کتـاب هـای شـریعتی و انقاب اسـامی کـه تقریبـا همزمان 
وارد ترکیـه شـدند، ذهنیـت تـرک هـا از »ایـران« و »تشـیع« را دچـار تحولـی 
جـدی میکننـد. ترک هـا اساسـاً تحـت تاثیـر درگیـری دو حکومـت صفوی و 
عثمانـی، ایـران را یک کشـور »علوی« می دانسـتند. علوی با همـان تعریفی که 
علویـان در ترکیـه دارند.3 در این ذهنیت، ایران یک دشـمن تاریخی 500 سـاله 
و قبلـه شـرور عالـم اسـت. درواقـع ترک ها بـر اثر ایـن ذهنیت اساسـا ایرانی 
ها را مسـلمان نمی دانسـتند! مسـعود صدرمحمدی از کارشناسان مسائل ترکیه 
میگویـد: »مـن خاطـرات یکـی را می خواندم می گفـت زمان انقـاب ایران در 
تلویزیـون  راهپیمایی هـای ایـران را کـه پخش می کـرد می دیدیم زنـان محجبه 

1. گفتگوی نگارنده با مسعود صدرمحمدی، کارشناس مسائل ترکیه
2.  گفتگوی نگارنده با مسعود صدرمحمدی، کارشناس مسائل ترکیه

3.  علـوی هـا شـاخه از شـیعیان هسـتند که در ترکیه و سـوریه حضور دارنـد و تفاوت هایی با تشـیع دوازده 
امامـی دارنـد. علـوی هـا عـاوه بـر بعضـی اعتقادات شـرک آمیـز، در ترکیه بـه بی مباالتی نسـبت بـه احکام 

دینی مشـهور هستند. 
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هسـتند و شـعار اهلل اکبـر می دهنـد، بعـد مـا متوجه  شـدیم کـه اینها مسـلمان 
هستند!«1 

در چنیــن فضایــی از یــک طــرف بــا شــکل گیــری یــک انقــاب »اســامی« 
در ایــران و از طــرف دیگــر ورود آثــار دکتــر شــریعتی کــه مبتنــی بــر تفکیــک 
ــاره  ــه یکب ــن ذهنیــت ب ــان »تشــیع علــوی« و »تشــیع صفــوی« اســت، ای می
متحــول میشــود. هــم رویکــرد کامــا فراطائفــی و »اســامی« انقــاب ایــران 
و هــم تبییــن تفــاوت هــای تشــیع صفــوی و تشــیع علــوی توســط شــریعتی، 
ــا  ــران« را کام ــیع« و »ای ــه »تش ــود ک ــی خ ــاطت ذهن ــا را از بس ــرک ه ت
یکپارچــه در چارچــوب »تشــیع صفــوی« تحلیــل میکردنــد، خــارج میکند. از 
اینجاســت کــه ایــران و تشــیع از یــک »غیــر« و دشــمن تاریخــی، بــه »بــرادر 
ــار شــریعتی  ــه آث ــری اســت ک ــن تاثی ــن بزرگتری ــل میشــود. ای ــی« تبدی دین
همزمــان بــا انقــاب اســامی بــر ترکیــه میگذارنــد. دکتــر حســام الدین آشــنا 
ــت:  ــن می گف ــه م ــی ب ــا زمان ــاتید آن ه ــی از اس ــد: یک ــاره میگوی ــن ب در ای

ــران را شــناختند«.2 ــار شــریعتی و ســپس شــهید مطهــری، ای ــا آث »ترک هــا ب

ایـن تغییر ذهنیت سـبب میشـود تـا راه برای ورود آثـار دیگر متفکـران ایرانی 
نیـز بـه ترکیـه باز شـود. ورود آثـار متفکرانـی چون امـام خمینی »ره«، شـهید 
مطهـری، سیدحسـین نصـر، مجتهد شبسـتری، عبدالکریم سـروش و مصطفی 
ملکیـان بـه ترکیـه همگـی مدیـون ایجـاد زمینه ای اسـت کـه آثار شـریعتی و 

انقـاب اسـامی در این کشـور ایجـاد کردند.3

1.  گفتگوی نگارنده با مسعود صدرمحمدی، کارشناس مسائل ترکیه
2. http://icro.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=261&pageid=11751&newsview=639676

3.  گفتگوی نگارنده با مسعود صدرمحمدی، کارشناس مسائل ترکیه



24

الم
اس

ان 
جه

در 
تی 

یع
شر

تر 
دک

ـار 
ه آث

ش ب
ایــ

 گر
لل

ی ع
ســ

برر

اگـر انقـاب اسـامی رخ نمیـداد، آثـار شـریعتی هرگـز بـه ایـن وسـعت 
وارد ترکیـه نمیشـد و تاثیرگـذاری آن نیـز بـه مراتـب کمتـر بـود. چراکـه 
اندیشـه هـای شـریعتی بـه پشـتوانه یـک موفقیـت عملـی و روی زمیـن 
بـه نـام »انقـاب اسـامی« اسـت که مـورد توجـه قـرار میگیـرد، واال افراد 
دیگـری هـم بودنـد کـه حرفهایـی شـبیه دکتـر شـریعتی زده بودنـد ولـی 
نتوانسـتند تاثیـری مشـابه دکتـر شـریعتی داشـته باشـند. بـرای مثـال میتوان 
بـه افـکار نورالدیـن توپچـو متفکـر ترکیـه ای و دکتر حسـن حنفـی متفکر 
مصـری اشـاره کـرد. هـردوی ایـن افـراد بـه دنبـال نوعـی »چپ اسـامی« 
بودنـد. نورالدیـن توپچـو خـودش ترک اسـت و حتـی زودتر از شـریعتی، 
حرفهـای مشـابه او را زده اسـت ولـی نـه او و نـه حسـن حنفی نتوانسـتند 
چونـان شـریعتی بدرخشـند1، چراکـه آثار شـریعتی بر یـک »موفقیت عملی 
و عینـی« یعنـی انقـاب اسـامی تکیـه داشـت و دیگـران از ایـن موهبـت 

بودند. محـروم 

نکتـه دیگـر ایـن اسـت که تا اواسـط دهـه 80 میـادی ذهنیـت ترک هـا این 
اسـت کـه جمهوری اسـامی ایران و دکتر شـریعتی نسـبتی مغایر بـا یکدیگر 
ندارنـد، امـا از ایـن تاریـخ به بعـد کم کم ایـن گزاره کـه افکار دکتر شـریعتی 
همـان چیزی اسـت کـه در جمهوری اسـامی جریـان دارد، مـورد تردید قرار 
میگیـرد. اولیـن کسـانی که به این نتیجه میرسـند که میان شـریعتی و جمهوری 
اسـامی اختافـات جدی وجـود دارد، چپ ها هسـتند و در دوگانه شـریعتی 
و جمهـوری اسـامی، شـریعتی را انتخـاب میکننـد. اسـامگرایان نیـز کم کم 
بـه ایـن نتیجـه میرسـند که آنچـه در ایـران جریـان دارد، نه انقابی »اسـامی« 

1.  گفتگوی نگارنده با مسعود صدرمحمدی، کارشناس مسائل ترکیه
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کـه انقابـی »طائفی« و »شـیعی« اسـت. لـذا با حفظ اعتقـاد به دکتر شـریعتی، 
از جمهـوری اسـامی ایران دلسـرد میشـوند. چراکه از مهمتریـن دالیل عاقه 
آنهـا بـه دکتـر شـریعتی و همچنین انقاب اسـامی ایـران، رویکـرد فراطائفی 

ایـن دو بود.

تاثیرات دکتر شریعتی در میان اسالمگرایان ترکیه

ابتـدا اسـامگرایان بودنـد کـه شـریعتی را کشـف کردنـد.1 ایـن اتفـاق قبل از 
شـکل گیـری انقـاب اسـامی رخ داد. همان کسـانی که تـا پیش از ایـن آثار 
سـیدقطب، حسـن البنا، مـودودی و امثالهـم را خوانده بودند و سـعی میکردند 
شـعله جنبشـی که از سـیدجمال الدین اسدآبادی شروع شـده بود را در فضای 

1.  حسـین نازلی آیدین، مدیر انتشـارات فجر )ناشـر کتب دکتر شـریعتی در ترکیه(، مجله ی »اندیشـه پویا«، 
شـماره 1، خرداد 1391

نمونه هایی از کتب منتشرشده درباره دکتر شریعتی در ترکیه
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خفقان ضداسـامگرایی ترکیه روشـن نـگاه دارند. 

تجلـی و بـروز مبارزات اسـامی در ایـران دهه هـای 30 –40 و ظهور نهضت 
آزادی و مبـارزات برخـی علمـاء دین و بـه ویژه برآمدن دکتر علی شـریعتی و 
جریـان متعاقـب آن در ایران، آثـار خود را در میان جماعات اسـامگرای ترک 
نشـان مـی داد.1 دکتـر شـریعتی بـرای آنهـا چیز دیگـری بود. هیـچ کس چون 

شـریعتی نتوانسـت بر اسـامگرایان ترکیه موثر واقع شـود. 

هرچنـد شـکل گیـری انقـاب اسـامی تاثیری تعییـن کننـده در اقبال بـه آثار 
دکترشـریعتی میان اسـامگرایان ترکیه داشـت، اما آنها حتی رهبـر این انقاب 
را هـم زیـر بیرق شـریعتی دارای مشـروعیت می دانسـتند! درواقـع در ذهنیت 
تـرک هـا، تحـت تاثیر گفتمان شـریعتی اسـت کـه امـام خمینی از یـک »فقیه 
شـیعه« بـه یـک »رهبـر اسـامی« تبدیل میشـود. امـام خمینـی اگر یـک رهبر 

طائفـی شـیعی بـود، نمیتوانسـت در قلوب اسـامگرایان ترکیه نفـوذ کند.2

اسـامگرایان نقشـی جـدی در انتشـار افـکار شـریعتی در ترکیه داشـتند. آنها 
هنگامـی کـه در این کشـور بـه قدرت رسـیدند، نه تنهـا محدودیـت هایی که 
پیـش از ایـن بـرای خواننـدگان آثار شـریعتی وجود داشـت را رفـع کردند که 
حتـی خـود بـه انتشـار بیشـتر آثـار او کمک کردنـد. حتـی بعضـی از مقامات 
حکومتـی کنونـی ترکیه متاثر از شـریعتی هسـتند. فـی المثل دکتـر دریا اورس 
سـفیر کنونـی ترکیـه در ایـران از مترجمیـن آثـار دکتر شـریعتی اسـت. او آثار 
چـون بازگشـت بـه خویشـتن، مـا و اقبـال، با مخاطبـان آشـنا، تاریـخ ادیان و 
هبـوط در کویـر را ترجمـه کـرده اسـت. دریـا اورس همچنیـن بعضـی آثـار 

1. http://okhowah.com/fa/11129

2.  گفتگوی نگارنده با مسعود صدرمحمدی، کارشناس مسائل ترکیه 
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نویسـندگان و روشـنفکران ایرانـی دیگـری همچـون سـیدمهدی شـجاعی و 
داریـوش شـایگان را نیـز ترجمـه کرده اسـت.1

بزرگتریـن تاثیـر شـریعتی بـر اسـامگرایان ایـن بود کـه او تعریـف از خود یا 
تعریـف از »مـا«ی اسـامی را در ترکیه متاثر کرد. تفسـیر سیاسـی – اجتماعی 
او از معـارف اسـامی به شـدت جذاب بـود.2 مبارزه با غربزدگی و »بازگشـت 
به خویشـتن« شـاه بیت گفتمان شـریعتی اسـت که تاثیری جدی بر مسـلمانان 
ترکیه گذاشـته اسـت. او با طرح گفتمان بازگشـت به خویشـتن بحران هویت 
مسـلمانان ترکیـه را پاسـخ گفـت. بازگشـت بـه خویشـتن شـعاری اسـت که 
شـاید االن در سـایر نقـاط جهـان اسـام کمتـر شـنیده شـود ولی کمـاکان در 
ترکیـه برایـش سـوت و کـف زده میشـود. »االن هـم که االن اسـت شـما یک 
کتـاب بنویـس به اسـم بازگشـت بـه خویشـتن و در ترکیه منتشـر کـن. حتما 
بـه چـاپ پنجم و ششـم می رسـد، حتـی اگر حـرف سسـت زده باشـی! اینها 

تاثیرات شـریعتی اسـت.«3

 https://t.me/serhed_sadr/524 :1.  کانال تلگرام مطالعات ترکیه و قفقاز
2.  گفتگوی نگارنده با مسعود صدرمحمدی، کارشناس مسائل ترکیه
3.  گفتگوی نگارنده با مسعود صدرمحمدی، کارشناس مسائل ترکیه

صفحات زیادی درباره دکتر شریعتی به زبان ترکی استانبولی در فیس بوک وجود دارد که 
مشهورترین آنها 4 هزار دنبال کننده دارد.4

4. https://www.facebook.com/keviraliseriati
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تاثیرات دکتر شریعتی بر جریانات چپ ترکیه

تفـاوت دکتـر شـریعتی بـا سـیدقطب، ابواالعلـی مـودودی و سـایر متفکـران 
مسـلمانی کـه افـکار آنهـا وارد ترکیه شـده بود، این بود که شـریعتی توانسـت 
عـاوه بـر اقشـار مذهبی، جریانـات دیگر خصوصـا چپ ها را به نیـز به خود 
جـذب کنـد. دکتر شـریعتی همانطور کـه در ایـران بسـیاری از جوانانی که در 
شـرف پیوسـتن به گـروه هـای مارکسیسـت بودند را بـه ایدئولوژی اسـامی 
متمایـل کرد، در ترکیه نیز سـبب شـد تا جوانان زیادی از افتـادن در دام تئوری 

هـای مارکسیسـتی در امـان بـوده و به اسـامگرایان تمایل پیـدا کنند.1

 از مهمتریـن دالیـل اینکـه شـریعتی میتوانـد بر جریانـات چپ تاثیـر بگذارد، 
اتخـاذ رویکـردی همدالنـه و نه خصمانه نسـبت به این گروه هاسـت؛ مسـئله 
ای کـه سـایر متفکـران مسـلمان بـدان توجه نداشـتند. بعضـی از مـردم ترکیه 
مسـلمان بـودن خودشـان را مدیون شـریعتی هسـتند. یعنی اگر شـریعتی نبود 
قطعاً کمونیسـت می شـدند. دکتر شـریعتی حتی در تعدیل جریانات آتاتورکی 
و کاسـتن از رویکردهـای ضداسـامی آنهـا بـه شـدت موثـر بوده اسـت. مثا  
»اِرِن اِردِم« یکـی از شـناخته شـدن تریـن نماینـدگان حـزبchp  کـه حزبـی 
طرفـدار آتاتـورک اسـت، یکی از شـناخته شـده ترین شـاگردان مکتب فکری 
شـریعتی هـم هسـت. گفتنـی اسـت جریانـات طرفـدار آتاتورک اصـوال چپ 

بودند.2

1.  قهرمان پوربناب، تاثیر انقاب اسامی بر ترکیه، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، ش 24، ص95
2.  گفتگوی نگارنده با مسعود صدرمحمدی، کارشناس مسائل ترکیه
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جالـب اسـت که بعضی از چپ ها شـریعتی را نه اسـامگرا که سوسیالیسـت 
مـی داننـد. یکـی از سوسیالیسـت های ترک که به سـوریه سـفر کـرده بود می 
گویـد وقتـی دیـدم دیندارانی کـه خانم های شـان باحجاب بودنـد و مانند من 

بر سـر مزار علی شـریعتی می گریسـتند حیـرت کردم.1

چـپ هـا دیرتـر از اسـامگرایان و همزمـان با انقاب اسـامی با افـکار دکتر 
شـریعتی آشـنا میشـوند. در اینجـا هـم انقـاب اسـامی اسـت که زمینه سـاز 
ورود افـکار شـریعتی در میان این قشـر میشـود. چـپ ها نیز طرفـدار انقاب 
بـوده و حتـی کمیته هایـی برای جمـع آوری کمک های مردمی بـرای انقاب 
اسـامی ایـران دایر کـرده بودند. آنها خیلـی زود از جمهوری اسـامی بریدند 
و آن را حرکتی »ارتجاعی« پنداشـتند، اما کماکان هواخواه شـریعتی و افکارش 

ماندند.2

تحـت تاثیـر شـریعتی جریاناتـی که بـه دنبال تلفیق اسـام و ایدئولـوژی های 
چـپ بودنـد نیـز  شـکل گرفتنـد، جریانـی که اگر با شـریعتی آشـنا نمی شـد 
شـاید دیگـر »اسـامی« نمـی بودنـد. ازجملـه این گـروه هـا میتوان بـه گروه 
مسـلمانان ضدکاپیتالیسـم اشـاره کـرد. این گـروه منتقـد سیاسـتهای نئولیبرال 
حـزب اردوغـان اسـت. احسـان الـی آچیـک از روشـنفکران دینـی ترکیـه از 
نظریـه پـردازان ایـن جریـان اسـت. او میگویـد اندیشـه های مـن بیشـتر برای 
کسـانی جذابیـت دارد کـه از دین به خاطـر عملکرد برخی دینـداران متعصب 
دلسـرد شـده انـد. ایـن افراد، کـه لزومـاً از خانـواده هـای مذهبی نیسـتند، در 
تفسـیر ما از اسـام چیزهایی می یابند که از گروههای اسـامی دیگر نشـنیده 

1. http://www.iranbalkan.net/view-1717.html

2.  گفتگوی نگارنده با مسعود صدرمحمدی، کارشناس مسائل ترکیه
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بودند.1

تاثیرات دکتر شریعتی بر علویان و شیعیان ترکیه

 آثـار شـریعتی ایـن امـکان را بـه علویـان داد تـا میان خـود و صفویـه - که تا 
پیـش از ایـن وحدتـی ناگسسـتنی میـان همدیگـر احسـاس میکردنـد - خط 
کشـی کننـد. جداشـدن خط علویـان از دشـمن تاریخی ترک هـا یعنی صفویه 
سـبب شـد تا آنهـا بتوانند بـه آغوش جامعـه ترکیـه بازگردند. از طـرف دیگر 
باعث شـد که اسـامگرایان که علویان را اساسـا مسـلمان نمی دانستند، نسبت 
به علویان پیرو شـریعتی خوشـبین شـوند. از طرف دیگر جریان علوی اساسـا 
»چـپ« بـود و بـه همیـن دلیـل همانطـور که سـایر چپ هـا متاثر از شـریعتی 

بودند از شـریعتی تاثیـر پذیرفت.2

تفکیـک میان تشـیع صفوی و تشـیع علوی که بـا پیروزی انقاب اسـامی در 
ایـران مویـد عملـی نیـز پیدا کرده بود، سـبب شـد تا شـیعیان اثنی عشـری نیز 
بتواننـد از انـزوا خـارج شـوند و جامعـه ترکیـه ذهنیت بهتری نسـبت بـه آنها 

پیـدا کند.

1. http://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-40505409

2.  گفتگوی نگارنده با مسعود صدرمحمدی، کارشناس مسائل ترکیه

نمونه هایی از انتشار جمالت دکتر شریعتی در شبکه های اجتماعی ترکیه
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شـیعیان در ابتـدای انقـاب تعارضی میان آرای شـریعتی و جمهوری اسـامی 
نمـی دیدنـد، امـا بـا گسـترش مـراودات آنهـا بـا جریانـات مذهبـی داخـل 
ایـران و بعـد از اینکـه عـده ای از آنهـا بـرای تحصیـل بـه قم آمدنـد و فضای 
ضدشـریعتی حـوزه علمیه قم را مشـاهده کردنـد، دوگانه کذایی دکترشـریعتی 
– شـهید مطهـری را از قـم به ترکیه سـوغات بردنـد! درحالی که پیـش از این 
چنیـن دوگانـه ای وجـود نداشـت. این مسـئله سـبب شـد تـا گرایش بـه آثار 
دکتـر شـریعتی در میان شـیعیان به شـدت کاهش یابد. مشـابه ایـن اتفاق برای 
شـیعیان افغانسـتان نیـز رخ داد کـه بدان اشـاره کردیم. درواقع تشـیع ترکیه در 
مـراوده بـا حـوزه علمیه قـم از رویکردهـای انقابـی فاصله گرفته و به تشـیع 
سـنتی نزدیـک تـر شـده اسـت. هرچند کـه کمـاکان هـوادار نظـام جمهوری 

اسـامی هم هسـت.

امـا در مقابـل بایـد به جریانی دیگر از شـیعیان اشـاره کرد که پیـش از انقاب 
ایـران شـیعه نبودنـد و تحـت تاثیر انقاب اسـامی ایـران و دکتر شـریعتی به 
تشـیع گرویدنـد. ایـن جریـان همچنـان بـه آرای اندیشـمندان نوگرای شـیعه 

همچـون دکتـر شـریعتی، شـهید مطهری و شـهید صـدر پایبند مانده اسـت.1

1.  گفتگوی نگارنده با مسعود صدرمحمدی، کارشناس مسائل ترکیه
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3. شمال آفریقابرر

ورود افکار دکتر شریعتی به شمال آفریقا 

منطقه شـمال آفریقا شـامل کشـورهای مصر، الجزایر، تونس و مغرب میشـود. 
ایـن کشـورها بـه چند دلیـل به لحـاظ فکـری جایـگاه برجسـته ای در جهان 
اسـام دارنـد. از طرفـی بـه دلیـل تقـدم تاریخـی ایـن مناطـق در مواجهـه بـا 
غـرب و دسـت و پنجـه نـرم کـردن آنها بـا تفکـرات مختلف، اوضـاع فکری 
ایـن مناطـق بهتـر از سـایر مناطق اسـت و از طرفـی دیگر این منطقـه به لحاظ 
تاریخـی موطـن مـدارس بـزرگ فکری چـون االزهـر و زیتونه بـوده و از این 
جهـت منطقـه ای نخبـه پـرور به حسـاب مـی آید. لذاسـت که جامعه شـمال 

آفریقـا جامعـه ای »مثقـف« و تحصیـل کـرده به شـمار می آید.

دکتر شـریعتی ارتباط وثیقی با انقابیون الجزایری داشـت. او جزو تیم رسـانه 
ای جبهـه آزادی بخـش الجزایـر در پاریـس بود و حتی به همین دلیل در سـال 
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19۶0 در پاریـس بـه زنـدان رفـت.1 جایـگاه دکتر شـریعتی در میـان انقابیون 
الجزایـر بـه حـدی بـود کـه بوتفلیقـه رییس جمهـور این کشـور بـرای آزادی 
دکتر شـریعتی از زندان های ایران با شـاه رایزنی کرده و سـبب آزادی او شـد. 
در کتـاب خاطـرات سـید محمـد صدر آمـده: »می خواهـم یک نکتـه تاریخی 
را از جنابعالـی سـوال کنـم و آن مربوط به آزادی دکتر شـریعتی از زندان شـاه 
اسـت. در ایـران گفتـه می شـود کـه بعـد از امضـاء قـرارداد 19۷5 که شـاه نیز 
از آن راضـی بـه نظـر می رسـید، به شـما گفت حاضر هسـتم هدیـه ای در این 
مـورد بـه شـما بدهـم و شـما چـه هدیـه  ای می  خواهید؟ شـما در پاسـخ از او 
خواسـتید کـه دکتـر شـریعتی را از زندان آزاد کنـد و چنین کرد. آیـا این واقعه 
بـه ایـن صـورت که بنده بیـان کردم، صحیح اسـت؟ آقـای بوتفلیقه در پاسـخ 

گفـت: »بلـه، تمـام مطالبی که شـما گفتید، صحیح اسـت.«

آقـای محمـدی سـفیر جمهوری اسـامی ایـران در  الجزایر بیان کـرد که آقای 
احسـان شـریعتی پسـر آقـای شـریعتی نامـه تشـکرآمیزی در این مـورد برای 
بوتفلیقـه فرسـتاد و از این کـه به آزادی پدرش کمک کرده اسـت، تشـکر کرد. 
ایـن نامـه بیان کننده صدق فعالیـت و عملکرد بوتفلیقه در مورد دکتر شـریعتی 

است.«2

بـا انقاب اسـامی ایران مـوج دیگری از حضور تفکرات دکتر شـریعتی را در 
منطقه شـاهد هسـتیم. ورود اندیشـه های دکتر شـریعتی حتی در تغییر مذهب 
بعضـی از جوانـان نیـز موثـر بـوده اسـت: یکـی از شیعه شـدگان الجزایـری 

1. https://middle-east-online.com/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%8A-
%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8
A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8
%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B1

2.  دیپلماسی دولت اصاحات در جهان عرب در سال 1380، خاطرات سیدمحمد صدر، صفحه  1۷۷.
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میگویـد: »یـک دانشـجوی ایرانی به نـام مهدی پرچمـی در دانشـگاه ما درس 
می خواند. او در فرانسـه درس می خواند. پس از انقاب از فرانسـه اخراجش 
آمـد.  الجزایـر  بـه  و  کردنـد 
من بـا او خیلـی رفیـق بودم. 
مـا  ارتباطـی  کانـال  ایشـان 
بـا انقـاب اسـامی بـود. او 
بـرای  را  انقابـی  کتابهـای 
کتـاب  مثـا  آورد.  مـی  مـا 
پیـاده شـده سـخنرانی دکتـر 
شـریعتی به زبان فرانسوی را 
بـه مـن داد که خیلـی جذاب 
هـای  کتـاب  بـود.  زیبـا  و 
خیلـی  هـم  مطهـری  شـهید 
قابـل اسـتفاده بود.1کتاب های 
امـام خمینـی و شـهید صـدر 
و دیگـر بـزرگان را نیـز مـی 

خواندیـم.«2 

1. برای نمونه بنگرید به:
https://islamonline.net/15894
http://www.alsakher.com/archive/index.php/t-144090.html
http://www.airssforum.com/forum/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%
8A%D8%AC-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7/%
D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%80%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%8A
%D9%80%D8%A7%D8%B3%D9%80%D9%80%D8%A9-aa/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D
8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/207768-%D8%A7
%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%83%D8%B1-
%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%A8%D9%86-%D9%86%D8%A8%D9%8A-
%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%8A-
%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9

1. http://okhowah.com/fa/12626

 افکار دکتر شریعتی از آن جهت که به افکار مالک 
بن نبی اندیشمند بزرگ الجزایری نزدیک است، در 
مقاالت و پایان نامه های بسیاری درباره نسبت 
افکار او و مالک بن نبی سخن گفته شده است.2
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تاثیرات دکتر شریعتی بر جریان »چپ اسالمی«

امـا پـس از انقاب، جریان »چپ اسـامی« در مصر بیشـترین نقش را در طرح 
و نشـر افـکار شـریعتی در شـمال آفریقـا و خصوصـا مصـر بر عهده داشـت. 
دکتـر حسـن حنفـی رهبـر جریـان »چـپ اسـامی« پیـش از انقاب بـا علی 
شـریعتی رفاقـت داشـت. او با شـریعتی و حسـن الترابـی، از رهبـران معروف 
اخوانـی، جزو دانشـجویان مسـلمان و فعال و انقابی محسـوب میشـدند و با 
هم مباحثاتی داشـتند.1 افکار او شـباهت بسـیاری به دکتر علی شـریعتی دارد. 
فـی المثـل ادبیات دینی حسـن حنفـی در جلد اول مجموعه شـش جلدی من 
العقیـده الـی الثـوره اگـر به فارسـی ترجمه شـود با ادبیـات مرحوم شـریعتی، 

بسـیار همدل و هم سـنخ اسـت.2

 وی دربـاره دکتـر شـریعتی میگویـد: »علی شـریعتی بـرای من متفکـر بزرگی 
اسـت. او کسـی اسـت که می خواسـت در سـنت تغییرات اساسـی ایجاد کند. 
او بسـیار ترقی خواه و انقابی بود. شـاید در اینجا- ایران- خیلی او را دوسـت 
نداشـته باشـند امـا مـن او را بسـیار دوسـت دارم. مـن بعضـی از نوشـته های 
انقابـی آیـت اهلل خمینـی و مطهـری را دوسـت دارم. امـا هنوز بـرای من علی 
شـریعتی بزرگتریـن متفکـر ایرانی اسـت که سـعی می کرد سـنت و مدرنیته را 
بـا هـم ترکیـب کنـد. او دین را بـه انقـاب متصـل می کـرد و در گفت وگو با 

لیبرال ها، مارکسیسـت ها و سـکوالرها شـجاعت بسـیاری داشت.«3

1.  رک: حسـن حنفـی، در نشسـت بـا رایـزن فرهنگـی جمهـوری اسـامی ایـران، فصلنامه نامـه فرهنگ، ش 
29، ص 181  

2. mehrnews.com/news/3745508

3. http://www.islahweb.org/node/873
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مهمتریـن مترجـم کتب شـریعتی در مصر نیز مرحوم ابراهیم الدسـوقی شـتا از 
بارزتریـن متفکران جریان چپ اسـامی اسـت.1

هم حسـن حنفی و هم مرحوم الدسـوقی شـتا ارادت بسـیاری به امام خمینی 
»ره« و انقـاب اسـامی داشـته انـد. حسـن حنفی پـس از انقاب بـه قم آمده 
و بـا امـام خمینـی به گفتگو می نشـیند. امام کتـاب حکومت اسـامی و جهاد 
اکبـر را بـه وی هدیـه داده و حنفـی بـا نوشـته مقدمـه ای بـر کتـاب حکومت 

اسـامی، آن را در مصـر بـه چاپ می رسـاند.2

دکتـر الدسـوقی نیز عاوه بـر ترجمه چندین کتاب از دکتر شـریعتی، دو کتاب 

1.  حمید احمدی، شریعتی در جهان، ص 20۶
2.  رک: حسـن حنفـی، در نشسـت بـا رایـزن فرهنگـی جمهـوری اسـامی ایـران، فصلنامه نامـه فرهنگ، ش 

29، ص 181 

دکتـر حسـن حنفـی، رهبـر جریـان »چـپ اسـالمی« در جهان عـرب و از دوسـتان و مروجیـن افکار 
دکتر شـریعتی
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تحـت عناویـن »الثـورة اإلیرانیـة: الجـذور األیدیولوجیـة« و »الثـورة االیرانیـة، 
الصـراع، الملحمـة، النصر« در حمایت از انقاب اسـامی ایران نوشـته اسـت. 

بیشـترین نفوذ افکار شـریعتی در شـمال آفریفا مربوط به کشـور مصر اسـت.1 
بنابـه نوشـته روزنامه کرسـنت انترنشـنال و نیز بـه گفته محمد عماره سـردبیر 
روزنامـه االحـرار چـاپ قاهـره، ترجمـه عربـی کتاب بازگشـت به خویشـتن 
جـزو پرفروشـترین کتابهـای سـال 198۶ در مصـر بـود به طوری کـه درمدت 
اندکی بیش از 100 هزار نسـخه از این کتاب به فروش رسـید.2 دکتر الدسـوقی 
در ایـن رابطـه میگویـد: »من مثنوی موالنـا و چند کتاب دیگر را از فارسـی به 

1.  دکتر عباس برومند اعلم، کارشناس مسائل شمال آفریقا 
mehrnews.com/news/4640961

2.  حمید احمدی، شریعتی در جهان، ص 20۶

دو کتابی که استاد الدسوقی در حمایت از انقالب ایران در مصر به چاپ رسانده است
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عربـی ترجمـه کرده ام. ولی بـا ترجمه کتابهـای دکتر شـریعتی »تولدی دیگر« 
یافتم و مشـهور شـدم. زیرا بازگشـت به خویشـتن دکتر شـریعتی در تیراژ صد 
هـزار نسـخه در مصـر به فروش رفـت! تاثیر کتابهـای دکتر شـریعتی در من با 
گفتـن و نوشـتن قابـل توصیـف نیسـت. وقتی در سـال 13۶5 هفـت کتاب از 
دکتر شـریعتی را منتشـر نمودم یکی از دخترانم در دبیرسـتان مشـغول تحصیل 
بـود. معلـم دختـرم را شـناخت و بـه او پیغـام داد: مـا چشـم بـه راه ترجمـه 

کتابهای دیگری از شـریعتی هسـتیم.«1

دکتر دسوقی شتا درباره نفوذ افکار دکتر شریعتی در مصر می گوید:

»بایـد گفـت کـه همـه اقشـار، از معلمان گرفتـه تـا روزنامه نـگاران معروف و 
کا جامعه روشـنفکر و پیشـرو در مصر، از کتاب های دکتر شـریعتی اسـتقبال 
کرده اند. حتی قشـر سـلفی و سـنتی، علیه شـریعتی نتوانسـتند کاری بکنند و 

بـا چیـزی بگوینـد. آنچه در شـریعتی یک حسـن به شـمار می رود، آن اسـت 

1.  نامه فرهنگ شماره 5 و ۶ پاییز و زمستان 13۷0

نمونه هایی از انتشار سخنان دکتر شریعتی در شبکه های اجتماعی عربی
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کـه خواننـده آثـار او احسـاس نمـی کنـد که نویسـنده ایـن مطالب بـا مذهب 
مشـخصی سـر و کار دارد. او یک مسـلمان ناب اسـت و روح اسـام را درک 
کـرده اسـت و هیـچ تعصبـی نـدارد. آنچه که شـریعتی مطـرح کرده اسـت، به 
هـر گونه مسـلمان با هـر گونه مذهب و ملیـت و در هر کجا مربوط می شـود 
و بـه همیـن جهـت، طبقه سـتی و خیلی متعصـب و حتی خیلـی تنگ نظر هم 

اعتـراض به ایـن طرز تفکـر واال 
نداشـته اند.«1 

تاثیرات دکتر شریعتی بر 
اسالمگرایان شمال آفریقا

اما تاثیـر دکتر شـریعتی محدود به 
جریـان چپ اسـامی نبـود، بلکه 
گـروه هـای اسـامگرای اخوانـی 
نیز متاثر از دکتر شـریعتی داشـتند. 
اخوانـی  هـای  گـروه  میـان  در 
شـمال آفریقا، بیشـترین تاثیر دکتر 
شـریعتی در اخوان تونس یا همان 
»االتجاه االسـامی« بـوده که بعدها 
بـه »حرکة النهضـة« تغییر نـام داد. 
»دکتـر شـریعتی، شـهید مطهری و 

1.  نقـل از »جایـگاه فرهنـگ و تمـدن ایـران در آفریقـا، محمد قربـان زاده آهنگـری، فصلنامـه مطالعات ملی، 
سـال دوم، شـماره ۷، بهار 1380

ترجمه عربی کتاب »بازگشت به خویشتن« 
جزو پرفروش ترین کتاب های مصر در سال 

1986 شد
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شـهید محمدباقـر صدر کسـانی بودند که پشـتوانه نظـری جریانات اسـامگرای 
تونـس را تشـکیل دادنـد حتـی جریانـات سـنی ماننـد النهضـه را.«1 دکتـر فاضل 
البلـدی از رهبـران قدیمـی این جریان در گفتگو با نگارنده میگویـد: »ما در ابتدای 
انقـاب شـریعتی و مطهـری و منتظـری را میشـناختیم و کتـاب هایشـان را مـی 
خواندیـم.«2 عزمـی بشـاره از روشـنفکران مطرح جهان عرب نیز معتقد اسـت که 
راشدالغنوشـی رهبر این جریان نیز متاثر از حسـن البنا، سـیدقطب، دکتر شریعتی 
و شـهید محمدباقر صدر بوده اسـت.3 این جریان از اندیشـه های شـریعتی برای 

مقابلـه فکـری بـا جریانات چپ اسـتفاده بسـیاری برده اسـت.4

راشـد الغنوشـی، شـریعتی را در کنار مالک بن نبی و فرانس فانون از مهمترین 
متفکـران جهان اسـام می شـمارد.5 او دربـاره دکتر شـریعتی میگوید: »بعضی 
از ایـن نویسـندگان بـا اینکـه تحصیلکـرده غـرب بودنـد ولـی در فرهنگ آن 
ذوب نشـده بودنـد. تمـام اینـان نقـش بزرگـی در پیونـد شـرعیت اسـام بـا 

1.  گفتگوی نگارنده با دکتر عمادالدین الحمرونی، پژوهشگر تونسی
2.  گفتگوی نگارنده با دکتر فاضل البلدی از رهبران قدیمی حرکة النهضة تونس

بشـارة:  عزمـي  بواسـطة   - یومیاتهـا  خـال  مـن  وصیرورتهـا  ثـورة  بنیـة  المجیـدة:  التونسـیة  الثـورة    .3
https://books.google.co.uk/books?id=AWtoDwAAQBAJ&pg=PT113&lpg=PT113&dq=
%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%8A+%D8%AA%D9%88%D9%86%D8
%B3&source=bl&ots=OSD1X0Twfc&sig=l4KftbGi6lyr0IaR3m_F8MlQc3I&hl=ar&sa=X-
&ved=2ahUKEwjQsZem2vneAhX jR t8KHcC iA IQ4FBDoATABegQ ICBAB#v=onep -
age&q=%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D9%88%D9%86%D-

8%B3&f=false

4. http://www.alhayat.com/article/888085/%D9%82%D8%B5%D8%A9-
%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1
%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%8-
4%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%86-
%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%
8A%D8%A9

5. http://okhowah.com/fa/11055/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9-
%D8%A8%D9%86-%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%8C-%D8%AE%D9%84%D9%81-
%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%AE%D9%-
84%D8%AF%D9%88%D9%86
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مبـارزات ضداسـتبدادی – ضداسـتثماری و رهاندن غـرب زدگان از حاکمیت 
اندیشـه هـای الحـادی بـه عهده داشـتند. برجسـته ترین ایـن افـراد دکتر علی 

شـریعتی بـود که سـرانجام به دسـت مزدوران شـاه به شـهادت رسـید.«1

در رابطـه بـا جریـان اخـوان المسـلمین بایـد به ایـن نکته اشـاره کرد کـه آنها 
یـک سـری کتابهـای رسـمی دارند کـه در طـی برنامه هـای مشـخص تربیتی 
کـه در تشـکیات اخـوان بـرای اعضـا در نظرگرفتـه میشـود مـورد مطالعـه 
قـرار میگیـرد. ایـن کتابها توسـط اندیشـمندان اخوانی نوشـته شـده و از کتب 
اندیشـمندان دیگـر مانند شـریعتی اسـتفاده نمی شـود.2 عـدم اسـتفاده از کتب 
اندیشـمندان بـزرگ مسـلمان، همچـون مالک بن نبی، حسـنین هیـکل و علی 
شـریعتی  در میـان اخوانـی ها نقدهایی را متوجه این تشـکیات کرده اسـت.3 
بـا ایـن حـال در بعضی سـایتها کـه متعلق بـه جوانان اخوانی اسـت جسـته و 
گریخته مقاالتی در مدح دکتر شـریعتی منتشـر میشـود. مثا میتوان به سـایت 
نـون پسـت اشـاره کرد کـه رویکـردی اخوانـی دارد و در چند مقاله بـه افکار 

دکتر شـریعتی پرداخته اسـت.4

1.  راشدالغنوشی، حرکت امام خمینی و تجدید حیات اسام، ص 42
2. گفتگوی نگارنده با حسین رویوران، کارشناس مسائل جهان اسام

3. برای نمونه رک:
https://www.alaraby.co.uk/investigations/2015/6/11/%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%82%D8%A
7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%
B3%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%AD%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8
%B8%D9%85%D8%A2%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%A1

4. برای نمونه بنگرید به:
https://www.noonpost.com/content/17036
https://www.noonpost.com/%D9%81%D9%83%D8%B1/%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B4%D8
%B1%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%90%D
8%AB%D9%8F-%D8%B9%D9%86-%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%83
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جایگاه کنونی آثار شریعتی در شمال آفریقا

امـا امـروز توجـه بـه آثـار دکتـر شـریعتی در ایـن منطقه کاهـش یافته اسـت. 
امـروز دیگـر کمتـر اسـم دکتـر شـریعتی به میـان می آیـد. شـاید جریان چپ 
اسـامی از معدود جریاناتی باشـد که کماکان دم از شـریعتی میزند. اوج اقبال 
بـه آثـار دکتر شـریعتی در منطقه شـمال آفریقـا – همچون سـایر مناطق جهان 

اسـام – متعلـق بـه دهه 80 میادی اسـت. 

سایت الجزیره به نقل از نویسنده ای مصری، شریعتی 
را سیدقطب تشیع می نامد

از معروفترین کتبی که درباره 
شریعتی در جهان عرب 

نوشته شده کتاب فاضل 
رسول نویسنده اسالمگرای و 

رد عراقی است
ُ

ک
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4. شامات

ورود اندیشه های دکتر شریعتی به شامات و جایگاه آن

اندیشـه هـای دکتـر شـریعتی پیش از انقـاب اسـامی وارد منطقه شـامات و 
خصوصـا لبنـان شـده بـود. در ایـن زمینـه جریـان امام موسـی صدر و شـهید 
چمـران نقـش آفریـن بودنـد. ازجملـه دالیلی کـه میتوان بـر این مسـئله اقامه 
کرد، حضور شـخصیت های برجسـته این منطقه در مراسـم چهلم درگذشـت 
دکتـر شـریعتی در بیـروت اسـت. ازجملـه ایـن افـراد دکتـر منیـر شـفیق از 
تئوریسـین هـای معـروف فلسـطینی اسـت. او کـه از سـخنرانان ایـن مراسـم 
بـوده، در آن مقطـع مسـیحی و دارای رویکردهـای چپ بوده اسـت. دکتر منیر 
شـفیق در ایـن مراسـم دربـاره دکتـر شـریعتی میگویـد: »ما اگرچه شـخصیت 
بـزرگ او را نمـی شناسـیم ولـی می دانیـم که او از شـگفت انگیزتریـن مردان 
ایـن روزگار و برخـوردار از خصائـل مبارزیـن و پیکارگـران بـزرگ بـود. بـه 
همیـن دلیـل اسـت که مـا یـاد او را در ایـن روز بـزرگ گرامی مـی داریم. یاد 
مـردی کـه قلمـش را در خدمـت مبـارزه با اندیشـه هـای منحرف قـرار داد تا 
اصالـت در تفکـر و اندیشـه را در جامعـه رسـوخ دهـد... او فـرق زیـادی بین 
افکار شـناخته شـده و اندیشـه هـای پنهانی و ناشـناخته و بین تئـوری و عمل 
قائـل نبـود. کسـی کـه عملش بـا افکارش مطابقت داشـته باشـد تنها او اسـت 
کـه مـی تواند مبارز حقیقـی و آموزنده باشـد. آری دکتر شـریعتی از این گونه 

متفکریـن بود.«1

1.  حمید احمدی، شریعتی در جهان، ص 291 - 292
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بـا ایـن همه تاثیرات دکتر شـریعتی بر جریانات فلسـطینی زیاد نبـود. در اردن برر
نیـز چنـدان اقبالی به مباحث دکتر شـریعتی وجـود ندارد.1

امـا در سـوریه و خصوصـا لبنـان قضایـا کاما فرق میکنـد. در لبنـان عاوه بر 
شـیعیان، گـروه هـای اسـامگرا و چـپ اهل سـنت نیز بـه آثار دکتر شـریعتی 
اقبـال نشـان میدادنـد.2 حسـین رویـوران کـه در دهـه 80 میـادی در یکـی از 
دانشـگاه هـای بیروت دانشـجوی جامعه شناسـی بـوده میگوید: »سـال ۶4 در 
لبنـان دانشـجوی جامعـه شناسـی بـودم. اسـاتید میگفتنـد تـو بـه جـای مقاله 
نوشـتن، کتابهـا و مقـاالت مطهـری و شـریعتی را بـرای ما ترجمه کـن. بعد از 
اینکـه ایـن مقـاالت را ترجمـه می کـردم می دیـدم که در تـرم های بعـدی این 

مباحـث را در جـزوه هـای درسـی شـان آورده اند.«3

بـا اینکـه در میـان اهل سـنت اقبال به آثار شـریعتی کمتر شـده اما اسـتقبال از 
آثـار وی در لبنـان کمـاکان جدی اسـت. به طـوری که در سـال 201۷ کتابهای 

1.  گفتگوی نگارنده با حسین رویوران، کارشناس مسائل جهان اسام
2.  گفتگوی نگارنده با حسین رویوران، کارشناس مسائل جهان اسام
3.  گفتگوی نگارنده با حسین رویوران، کارشناس مسائل جهان اسام

استاد منیر شفیق، مسیحی چپ گرایی که حتی قبل از اسالم آوردن، دکتر شریعتی را می ستود
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شـریعتی در میـان کتب دینـی رتبه دوم پرفروش ترین کتابها را داشـته اسـت.1

در سوریه با توجه به فضای ضداسامگرایی این کشور تاثیرات دکتر شریعتی 
کمتر بوده است. با این حال جریانات اخوانی خصوصا در دهه 80 میادی 

کتب شریعتی را مطالعه میکردند.2 

تاثیرات دکتر شریعتی بر اسالمگرایان شامات

در کنـار اخوانـی هـای لبنـان و سـوریه بـه آنهـا اشـاره کردیـم، گـروه هـای 
اسـامگرای جهـادی نیـز تاثیراتـی از شـریعتی گرفتـه انـد. مشـخصا جهـاد 
اسـامی فلسـطین در کنـار تاثیرپذیـری از ابواالعلـی مـودودی، سـیدقطب و 

عزالدیـن قسـام، از کتابهـای دکتـر شـریعتی نیـز اسـتفاده میکـرد.3

البتـه هـم در سـوریه و هم در لبنان و فلسـطین بـه دلیل گسـترش فرقه گرایی 
در سـالهای اخیـر گرایـش بـه آثـار دکتـر شـریعتی بسـیار کم شـده اسـت. به 
طـوری کـه شـاید االن دیگـر در میان اسـامگرایان سـوریه کسـی سـراغی از 

شـریعتی نگیرد.

1. http://icro.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=261&pageid=11751&newsview=694208

2.  گفتگوی نگارنده با دکتر علی اکبر ضیایی، رایزن فرهنگی سابق ایران در مالزی و بوسنی و هرزگوین
3.https://books.google.nl/books?id=TGAEDgAAQBAJ&pg=PT244&lpg=PT244&dq=%D8%B4
%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%8A+%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86+
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86&source=bl&ots=Z3M-
fLQuPZS&sig=Xhzma0c4VgY6wKcGuA0M_9n3c4Y&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwiVyMu5yeXeAh-
WIDuwKHXqCA6E4ChDoATAEegQIBRAB#v=onepage&q=%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8
%AA%D9%8A%20%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8
%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86&f=false
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1

نفوذ افکار دکتر شریعتی در  میان گروه های چپ شامات

گـروه هـای چـپ به چنـد دسـته تقسـیم میشـوند. اولین ایـن گروه هـا بعثی 
هـا هسـتند کـه در سـوریه قدرت را در دسـت دارنـد. این گروه بـه هیچ وجه 
اقبالـی نسـبت بـه آرا و افـکار دکتر شـریعتی ندارد. گـروه های دیگـری که به 
لحاظ فلسـفی و معرفتی به مبانی کمونیسـم معتقد هسـتند نیز نسـبتی با دکتر 
شـریعتی برقـرار نمـی کننـد. اما گـروه هایی کـه رویکردهای سوسیالیسـتی را 
در حیطـه هـای سیاسـی و اجتماعی برگزیـده اند و مخالف غرب نیز هسـتند، 

نسـبت بـه به آثـار دکتر شـریعتی اقبال نشـان میدهند.2

آثار دکتر شـریعتی در همزمانی با انقاب اسـامی ایران، سـبب شـد تا بعضی 
از کسـانی کـه رویکردهـای چپ داشـتند، تغییر ایدئولـوژی داده و اسـامگرا 
شـوند. شـاخص تریـن ایـن افراد دکتر منیر شـفیق اسـت.3 دکتر سـاری حنفی 
اسـتاد جامعه شناسـی دانشـگاه آمریکایی بیروت در این باره میگوید: »دوره ی 
پـس از سـال 19۷9 و انقـاب ایـران، میـان چـپ ملی گـرا و اسـام گرایان 
نزدیکـی ایجـاد شـد. افـرادی مانند منیر شـفیق که قبـل از انقاب مائوئیسـت 

1. https://www.facebook.com/Shariati.Ar

2.  گفتگوی نگارنده با دکتر مسعود اسداللهی، کارشناس مسائل جهان اسام
3.  اندیشه سیاسی متفکران مسلمان، ج 1۷، ص 238

صفحات بسیاری درباره دکتر شریعتی به زبان عربی در فیس بوک وجود دارد که 
مشهورترین آنها 23 هزار دنبال کننده دارد. 1
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بـه شـمار می رفتند نسـبت به آثار علی شـریعتی توجـه زیادی نشـان می دادند 
و خبـر دارم کـه در حلقـه هـای خود در سـوریه و به طور جـدی در لبنان آنها 
را می خواندنـد و در واقـع مرحلـه ی نزدیکی میان اسـام گرایان و جریان چپ 
بـود. در ایـن نزدیکـی خوانش هـای مشـترکی صـورت گرفـت. مثـا حسـن 
حنفـی سـخن از چـپ اسـامی رانـد و گروه هـای چـپ بودنـد که به اسـام 
توجـه نشـان دادنـد؛ آن هـم از طریق چنیـن شـخصیتهای نوگرایی که اسـام 

را بـه روشـی ارائـه کردنـد که حتی افـراد غیرمتدین هـم آن را مـی پذیرفت.«1

حسین رویوران از مشاهدات میدانی خود در دانشگاه های لبنان میگوید: »دکتر 
حسن ضیقه، دکتر طال عتریسی، دکتر سعود المولی و... همه مارکسیست بودند 

که با انقاب ایران مسلمان شدند و اکثرا متاثر از کتابهای دکتر شریعتی بودند.«2

1. http://drshariati.org/?p=3685

2.  گفتگوی نگارنده با حسین رویوران، کارشناس مسائل جهان اسام

نمونه هایی از کتبی که در جهان عرب درباره دکتر شریعتی نگاشته شده است.
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5. آسیای جنوب شرقی 

ورود آثار دکتر شریعتی به جنوب شرق آسیا

آرای دکتـر شـریعتی همزمـان با انقاب اسـامی و متاثر از امـواج این انقاب 
وارد مالـزی و اندونـزی شـده اسـت. در ابتـدای انقـاب آثـار او کـه بـه زبان 
انگلیسـی ترجمـه شـده بـود بیـش از آثـار سـایر متفکـران ایرانی مـورد اقبال 
نخبـگان ایـن منطقه قـرار گرفـت.1  علی محمد سـابقی رایزن فرهنگی سـابق 
ایـران در مالـزی معتقـد اسـت دانشـجویان مالزیایـی کـه در اروپـا تحصیـل 
میکردنـد، در ارتبـاط بـا دانشـجویان انقابـی ایرانـی بـا اندیشـه هـای دکتـر 

شـریعتی و سـایر اندیشـمندان انقابـی ایران آشـنا شـدند.2

زمینـه حضـور افـکار شـریعتی در ایـن منطقه را انقاب اسـامی ایـران فراهم 
کرده اسـت.3 زمینه سـازی انقاب اسـامی بـرای حضور افکار دکتر شـریعتی 
مسـئله ای اسـت که در سـایر نقاط جهان اسـام نیز رخ داده اسـت. حتی در 
نقاطـی کـه پیـش از انقـاب نیـز افـکار وی وارد شـده بـود، انقاب اسـامی 

ایـران بـود که اقبـال به آثـار او را دوچنـدان کرد.

1. http://okhowah.com/fa/10049/%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D-
B%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8
%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%85-+-%D9%81%D-
B%8C%D9%84%D9%85

2. http://icro.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=261&pageid=11751&newsview=683788

3.  گفتگوی نگارنده با دکتر علی اکبر ضیایی، رایزن فرهنگی سابق ایران در مالزی
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نفوذ افکار دکتر شریعتی بر اسالمگرایان جنوب شرق آسیا

عمـده نفـوذ افکار دکتر شـریعتی در میـان جریانات اسـامگرای این منطقه که 
غالبـا رویکردهای اخوانی داشـتند بوده اسـت. اسـام سیاسـی قبـل از انقاب 
ایـران و بـا کتـب بـزرگان اخوانـی وارد آسـیای جنوب شـرقی شـده بـود، اما 
انقاب اسـامی به این اندیشـه قوت بسـیاری بخشـید. با تقویت رویکردهای 
اسـامگرایانه در پـی امـواج انقـاب اسـامی ایـران، گرایـش بـه آرای دکتـر 
شـریعتی نیـز افزایـش یافت. درواقـع رویکردهـای اخوانی یک سـکوی پرش 
هـم بـرای انقـاب اسـامی و هـم دکتـر شـریعتی بـود تـا بر شـانه هـای آن 
بایسـتند و افـکار خـود را در ایـن منطقـه گسـترش دهند. به گفتـه نیکی کدی 
و جـان کـول نفـوذ اندیشـه هـای عدالـت جویانه و مسـاوات طلبانه اسـام و 
بـه ویـژه تشـیع در میـان گروه هـا، احـزاب، مـردم و جنبش های دانشـجویی 
اسـامی معاصـر کشـورهای فـوق چشـمگیر بـوده وبه ویـژه آثار شـریعتی و 

اسـتقبال از آنهـا خاصـه در اندونـزی نمود بسـیار دارد.1 

دکتـر شـریعتی از طرفـی میـان نخبـگان ایـن منطقـه موثر بـود، به طـوری که 
علمـای جامعـه شـناس ایـن منطقـه خـود را وامـدار گفتمـان شـریعتی، سـید 
حسـین نصـر و اسـتاد مطهـری می داننـد2، و از طـرف دیگر توانسـت گفتمان 
اسـامگرایی را از یـک گفتمـان نخبگانـی بـه گفتمانـی همگانـی و عمومـی 

کند.3 تبدیـل 

1.  حمید احمدی، شریعتی در جهان، ص 322

2. http://pahlaviha.pchi.ir/show.php?page=contents&id=19075

3.  گفتگوی نگارنده با دکتر علی اکبر ضیایی، رایزن فرهنگی سابق ایران در مالزی
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جایگاه کنونی افکار دکتر شریعتی در جنوب شرق آسیا

همچـون سـایر مناطـق، اوج اقبال بـه آرای دکتر شـریعتی در دهـه 80 میادی 
بـوده اسـت. پـس از آن کم کم ایـن اقبال کاهش یافته اسـت. امـروز جریانات 
اسـامگرا، همانطـور که از جمهوری اسـامی ایران فاصله گرفتـه اند، از افکار 
دکتـر شـریعتی نیـز عبـور کـرده اند. امـروز با شکسـت اخوانی هـا در مصر و 
نیـز شـیوع بدبینـی هـای گسـترده نسـبت به انقـاب اسـامی ایران بـه عنوان 
انقابـی »طائفـی« و صرفـا »شـیعی«، گرایش به سـلفیت در میان اسـامگرایان 
ایـن منطقـه قـوت بسـیاری گرفتـه اسـت. درواقـع میتـوان گفـت کـه تابعین 
پیشـین انقاب اسـامی ایران به سـمت سـلفیت سـرریز کرده اند. آنهـا دنبال 
حرکتـی بودند که نه شـیعی باشـد و نـه مانند اخـوان المسـلمین محافظه کار، 

لـذا به سـمت سـلفیت رفتند.1

1.  گفتگوی نگارنده با دکتر علی اکبر ضیایی، رایزن فرهنگی سابق ایران در مالزی
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6. شبه قاره

در منطقـه شـبه قـاره اقبـال بـه آثـار و افـکار دکتـر شـریعتی به قـوت مناطقی 
چـون ترکیـه و افغانسـتان و حتـی شـمال آفریقـا نیسـت. ولـی بـا ایـن حـال 
شـریعتی از میـان متفکریـن ایرانـی بیشـترین تاثیـر را بـر فضاهای غیرشـیعی 

پاکسـتان داشـته است.

بـا اینکـه اشـتراکات فرهنگـی و تمدنی میـان ایران و شـبه قاره زمینـه را برای 
تبـادالت فرهنگـی ایـن دو حـوزه تمدنـی فراهم کـرده، اما آثار دکتر شـریعتی 
نتوانسـته در ایـن منطقـه نفوذ چشـمگیری، شـبیه آنچـه در ترکیه و افغانسـتان 

اتفاق افتاد، داشـته باشـد. 

کتـاب »مـا و اقبـال« بیشـترین اسـتقبال را در پاکسـتان داشـته اسـت. پرداختن 
شـریعتی بـه اقبـال الهـوری و معرفی او به ملل دیگر، پاکسـتانی هـا را خوش 
آمـده و شـاید ایـن مسـئله در اقبـال بـه خود شـریعتی هـم موثر بوده اسـت.1 
بـه گفتـه دکتـر حسـین رزمجـو موسسـه ای به نـام »اقبـال – شـریعتی« نیز در 

پاکسـتان وجود دارد.2

تقریبـا اکثـر کتـب دکتر شـریعتی به اردو ترجمه شـده اسـت. البته بـا توجه به 
فضـای شـبه قـاره کـه زبان انگلیسـی در آن شـیوع بسـیاری دارد، کسـانی هم 

1.  گفتگوی نگارنده با دکتر لیا عبدی، کارشناس مسائل شبه قاره
2.  نقل از: طرحی از یک زندگی، پوران شریعت رضوی
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بودنـد کـه آثـار شـریعتی را از طریـق ترجمه انگلیسـی 
آن مـی خواندند.1 

از میـان افـرادی کـه از طریـق ترجمه انگلیسـی بـا آثار 
شـریعتی آشـنا شـدند میتوان بـه بی نظیر بوتو نخسـت 
کنونـی  وزیـر  نخسـت  خـان  عمـران  و  فقیـد  وزیـر 
پاکسـتان اشـاره کرد. عمـران خان میگویـد وقتی قضیه 
سـلمان رشـدی پیش آمـد، دغدغه پیدا کردم که اسـام 
را بفهمـم. لـذا کتـاب های اقبـال و شـریعتی را خواندم 
و منقلـب شـدم درحالـی که قبـل از آن خیلی با اسـام 

میانه ای نداشـتم.2

بـا این حـال عمده تاثیرات دکتر شـریعتی در این منطقه 
متعلـق بـه جریانـات اسـامگرا و مشـخصا جماعـت 
اسـامی اسـت. امـا اعضـای جماعـت اسـامی هـم با 
اینکـه کتـب او را میخواندند اما حاضر بـه مطرح کردن 

او در جامعـه نبودند.3

با این حال همچون سـایر مناطق، شـریعتی توانسـت با 
آثار خود عده ای از روشـنفکران را به اسـام خوشـبین 
کـرده و معـارف اسـامی را بـه آنـان منتقل کنـد. دکتر 
راشـد نقـوی در ایـن بـاره میگوید: »مسـتنصر حسـین 

1.  گفتگوی نگارنده با دکتر راشد نقوی، کارشناس پاکستانی
2.  گفتگوی نگارنده با دکتر راشد نقوی، کارشناس پاکستانی
3.  گفتگوی نگارنده با دکتر راشد نقوی، کارشناس پاکستانی

 کتاب تشیع سرخ جزو 
مشهورترین کتب شریعتی 

در پاکستان است
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بهترین سـفرنامه نویس پاکسـتان اسـت. او یک سـفرنامه حـج دارد. در مقدمه 
این کتاب میگوید پسـرم معاون کنسـولگری پاکسـتان در عربسـتان شـد و به 
مـن گفـت بیـا و در اینجـا حج بگـذار. گفتم من را چـه به حـج؟! گفت الاقل 
بـرای ماقـات ما بیا. رفتم. وقتی به عربسـتان رسـیدم پسـرم گفت حـاال که تا 
اینجـا آمـدی الاقـل حـج را هـم انجام بـده. گفتم من اهـل این چیزها نیسـتم! 
گفـت ایـرادی نـدارد من یک کتاب به شـما هدیه میدهم، شـما آن را  بخوانید 
فـردا صحبـت میکنیم. کتاب حج شـریعتی به زبان انگلیسـی را بـه من داد. من 
همـان شـب شـروع کردم بـه خوانـدن و صبح کامـا آماده بـودم بـرای انجام 

مناسـک حج!«

همچون سـایر مناطق جهان اسـام، در شـبه قاره نیز بیشـترین اقبال به شریعتی 
مختـص بـه دهـه 80 میـادی اسـت. بیشـترین تاثیر نیـز در میان دانشـگاهیان 
اسـت. کتابـی در هنـد چاپ شـده که صد شـخصیت معـروف قرن بیسـتم را 
آورده که اسـم شـریعتی هم بین آنهاسـت. این نشـان میدهد که شـریعتی بین 
جامعـه دانشـگاهی مطـرح بوده اسـت.1 دکتـر ا.ح.ح. عبیـدی اسـتاد مطالعات 
افریقایـی و آسـیایی مدرسـه مطالعـات بین المللی دانشـگاه جواهـر لعل نهرو 

1.  گفتگوی نگارنده با دکتر راشد نقوی، کارشناس پاکستانی

نمونه هایی از کتب ترجمه دکتر شریعتی به زبان اردو
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در هندوسـتان، دربـاره دکتر شـریعتی میگویـد: »ایران با فرهنـگ و تمدن غنی 
و باشـکوه خـود اندیشـمندانی بـه جهـان تقدیـم کـرده اسـت کـه نـه تنها بر 
ایرانیـان، بلکـه بـه طور کلی بر بشـریت تاثیر عمیقـی به جای گذاشـته اند. در 
عصـر مـا، دکتـر علی شـریعتی یکی از ایـن روشـنفکران چندبعدی اسـت که 
تاثیـر خـارق العـاده ای بـر قلمرو اندیشـه ها به جای گذاشـت. دکتر شـریعتی 
اساسـا یـک متفکـر، یـک معلـم، یـک مبلـغ و یـک مبـارز بـود. او بـه عنوان 
محصـول پـاک و مومـن عصر و زمـان خود، کاشـف راه جدیدی بـود که تنها 

به ایـران محدود نمیشـد.1«

 با اینکه نخبگان معموال با شـریعتی آشـنا هسـتند اما امروز دیگر کمتر کسـی 
حـرف از شـریعتی مـی زند. میتـوان گفت که امـروز دیگر شـریعتی در فضای 
فکـری پاکسـتان تـا حـدودی ناپدید شـده اسـت.2 دکتر لیـا عبدی که سـالها 
در دانشـگاه هـای پاکسـتان تحصیل کرده اسـت در گفتگو بـا نگارنده میگوید: 
»مـن در تمـام مدت هشـت سـال کـه در پاکسـتان زندگـی و تحصیـل کردم، 
فقـط یـک دوسـتم بـود کـه به مـن گفـت کـه مـن االن دارم کتاب هـای دکتر 

شـریعتی را می خوانـم.«3

شـاید یکـی از دالیـل ایـن امـر فضـای فرقـه گرایانه شـبه قـاره – و خصوصا 
پاکسـتان – باشـد که امکان بهره منـدی از آثار مذاهب دیگـر را نمیدهد. نفس 
اینکـه شـریعتی یک شـیعه بـوده، برای کـم توجهـی جامعه غیرمثقـف و فرقه 
گـرای شـبه قـاره بـه آثـار او کافی بـه نظر میرسـد. اگر شـریعتی در پاکسـتان 

1.  حمید احمدی، شریعتی در جهان، ص 41 - 42
2.  گفتگوی نگارنده با دکتر راشد نقوی، کارشناس پاکستانی

3.  گفتگوی نگارنده با دکتر لیا عبدی، کارشناس مسائل شبه قاره
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متولـد میشـد و سـنی بـود خیلی بیشـتر مـورد توجه قـرار میگرفـت. از طرف 
دیگـر رویکردهـای ضدامپریالیسـتی نیـز در پاکسـتان حضـور جدی داشـته و 

خایـی در ایـن زمینـه وجود نداشـته که شـریعتی بخواهنـد آن را پـر کند.1 2

داسـتان نسـبت شـیعیان پاکسـتان و دکتر شـریعتی، تقریبا همان داستانی است 
کـه در ترکیـه و افغانسـتان نیـز تکـرار شـده اسـت. در ابتدای انقاب شـیعیان 

1. https://www.facebook.com/Shariati.Urdu

2.  گفتگوی نگارنده با دکتر راشد نقوی، کارشناس پاکستانی

صفحه فیس بوک درباره دکتر شریعتی به زبان اردو با 15 هزار دنبال کننده 1

نمونه هایی از ترجمه اردوی جمالت شریعتی موجود در شبکه های اجتماعی
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طرفـدار انقـاب به شـدت بـه آثار شـریعتی اقبال داشـته انـد و تعارضی میان 
آرای او، شـهید مطهـری و انقـاب اسـامی نمـی دیدنـد تـا اینکـه روحانیون 
ایرانـی و یـا روحانیـون پاکسـتانی که بـه ایران رفت و آمد داشـته انـد، دوگانه  
کاذب »شـریعتی – مطهری« را داخل فضای شـیعیان پاکستانی کرده و انقابیون 
ایـن منطقـه را از خواندن آثار شـریعتی برحذر میدارند. اما امـروز نگاه جوانان 
انقابی به شـریعتی بیشـتر از گذشـته است. دکتر راشـد نقوی میگوید: »امسال 
در ایـام محـرم در شـبکه هـای اجتماعـی آنقـدری کـه جمـات قصـار دکتر 

شـریعتی را در صفحات شـیعیان پاکسـتان دیـدم، جمات دیگـران را ندیدم.«1

1.  گفتگوی نگارنده با دکتر راشد نقوی، کارشناس پاکستانی

فاطمه فاطمه است شاید تنها کتابی است که روحانیون شیعه پاکستانی هم با آن مشکلی ندارند!
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7. سایر مناطق

آسیای مرکزی

حضـور افـکار دکتـر شـریعتی در ایـن منطقـه ضعیف اسـت. میتـوان گفت تا 
قبـل از فروپاشـی شـوروی به دلیـل فضای خفقان حاکـم بر ایـن مناطق و نیز 
ضدیتـی کـه بـا اندیشـه هـای دینی وجـود داشـت، اصـوال تفکرات شـریعتی 
وارد ایـن منطقـه نشـده بـود. امـا بعـد از فروپاشـی کـم کـم راه بـرای عرضه 
آثـار اسـامی فراهـم شـد. بـا این حـال نباید گمـان کرد کـه بعد از فروپاشـی 
شـوروی، آزادی بیان و اندیشـه بر این مناطق حاکم شـده اسـت، بلکه کماکان 
فضـای اختنـاق – هرچنـد نه به شـدت دوران شـوروی – وجـود دارد و مانع 
از عرضـه آزادانه اندیشـه ها میشـود. در اغلب این کشـورها یـک کمیته دولتی 
دینـی وجـود دارد کـه همـه کتابهـای دینـی را بررسـی کـرده و اجـازه نشـر 
هرچیـزی را نمیدهـد.1 بنابرایـن دکتـر شـریعتی نیـز قربانـی دیکتاتـوری های 

سـکوالر این منطقه شـده اسـت.

دکتـر سـیده فهمیـه ابراهیمـی عضـو هیات علمـی دانشـگاه عامـه طباطبایی 
معتقـد اسـت: »ایـن منطقـه بـه شـدت از جریـان هـای بنیادگـرا یـا بـه قـول 
خودشـان بنیادگرایـی خمینـی وار هـراس داشـته و تـاش کـرده از هرگونـه 
جریـان و حرکتـی کـه از ایران می آیـد فاصله بگیرد. بنابرایـن حتی در مناطقی 
کـه تاثیر ما بیشـتر اسـت ردپـای پررنگـی از دکتر شـریعتی وجود نـدارد. آنها 

1.  گفتگوی نگارنده با دکتر علی اصغر شعردوست، سفیر سابق ایران در تاجیکستان
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احسـاس میکننـد تمـاس بـا ایـران و خـط گرفتـن از ایـران ممکن اسـت آنها 
را بـا مشـکل مواجـه کند لـذا حتـی در زمان هایی کـه روابـط فرهنگی خوبی 
بـا آنهـا داریـم، نگرانند کـه نکند به لحـاظ سیاسـی تاثیرپذیری از ایـران ایجاد 

شود.«1

ازبکسـتان،  قزاقسـتان،  قرقیزسـتان،   – میـان کشـورهای آسـیای مرکـزی  از 
ترکمنسـتان و تاجیکسـتان – تاجیکستان بیشـترین اسـتقبال را از آثار شریعتی 
داشـته اسـت. احتماال عامل همزبانی در این میان نقشـی بسـزا داشـته اسـت. 
سـیف اهلل ماجـان، اسـتاد دانشـگاه ملـی تاجیکسـتان دربـاره نحـوه حضـور 
اندیشـه هـای دکتـر شـریعتی در این کشـور میگویـد: »پس از اعام سیاسـت 
بازسـازی در کشـور شـوروی که شـامل ما تاجیکها هم میشـد، فضای جامعه 
تاجیکسـتان کمی بازتر شـد و درنتیجه این فضای باز، امکان آشـنایی بیشـتر با 
آثـار و نوشـته های مذهبی فراهـم آمد. در سـال های پایانی حکومت شـوروی 
بعضـی از روشـنفکران و روحانیـان تاجیـک کـه از مخالفـان نظام کمونیسـتی 
محسـوب میشـدند، آثـار متفکـران کشـورهای اسـامی را بـه جوانـان عرضه 
میکردنـد. در ردیـف دیگـر آثـار مذهبـی و انقابـی بـا زبـان عربـی همچنین 
نوارهـا و نوشـته های آیت اهلل خمینـی و مرتضی مطهری و دکتر علی شـریعتی 
نیـز میـان جوانـان و عاقه مندان توزیع میشـد. همـان زمان یعنی 23سـال قبل 
بـود کـه بنـده در جوانی با نام علی شـریعتی آشـنا شـدم. اما چـون کتاب هایی 
کـه از او در دسـترس مـا بـود، یکـی دو عـدد بیـش نبودنـد و عاقه منـدان 
مطالعـه آن بیشـمار بودنـد... مـا در زمـان حکمرانـی کمونیسـت ها بـر کشـور 
خـود می زیسـتیم، در طـول بیـش از ۷0سـال گوش هـای مـا بـه شـنیدن کام 

1.  گفتگوی نگارنده با دکتر سیده فهیمه ابراهیمی، کارشناس مسائل آسیای مرکزی
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الحـادی عـادت کـرده بـود و لـذا آن زمـان یک نوشـته کوچـک دکتـر درباره 
»شـرک« در تاجیکسـتان بـا اسـتقبال کم نظیری مواجه شـد. پـس از آن بود که 
سـخنرانی های دیگر شـریعتی به شـکل نوار و کتاب در دسـترس عاقه مندان 
آثـارش قـرار گرفـت. در تاجیکسـتان از نوشـته های دکتر شـریعتی، کتاب های 
ابـوذر، مـا و اقبـال، هبـوط در کویـر، تاریخ و شـناخت ادیان و اسام شناسـی 
مورد توجه خوانندگان و عاقه مندان شـریعتی اسـت. پس از کسـب اسـتقال 
در تاجیکسـتان بـه ارزش هـای ملـی و دینـی اهمیـت بیشـتری داده میشـود 
درنتیجـه فکـر میکنـم که اثـر بازشناسـی هویت ایرانی-اسـامی امـروز خیلی 
بـه درد جامعـه تاجیکسـتان میخـورد. اما متاسـفانه ایـن را هم بایـد بگویم که 
تاکنـون هیـچ اثـری از نوشـته های دکتـر شـریعتی بـه خـط امـروزی تاجیکی 
)سـریلیک( منتشـر نشـده اسـت و تنها اشـخاصی که با خط فارسـی آشـنایی 
دارنـد میتواننـد آثار علی شـریعتی را بخواننـد و بهره ببرند. شـاید برای جامعه 
ایـران کـه هیـچ گاه رژیم الحـادی چون شـوروی کمونیسـتی را تجربـه نکرده 
و در سـی واند سـال گذشـته نظامـی اسـامی داشـته اند، اندیشـه های دینـی 
شـریعتی دیگـر جاذبه گذشـته را نداشـته باشـد، ولی نیـاز مردمان کشـورهای 
آسـیای مرکـزی بـه متفکرانی چون علی شـریعتی امـروز خیلی باالسـت، زیرا 
ایـن کشـورها هم اکنـون در مرحلـه خیـزش اسـامی قـرار دارنـد و همزمـان 
خطـر افراطی گـری هـم آن کشـورها را تهدیـد میکند شـریعتی سـعی داشـت 
اسـام را بـه عنـوان یـک تفکـر زندگی سـاز و یـک نظـام اجتماعـی و یـک 
ایدئولـوژی رهگشـای زندگی مطرح کنـد، یعنی دقیقا همان چیـزی که جامعه 

کشـورهای شـوروی سـابق امروز بـه آن نیـاز دارند.«1

1.  سیف اهلل ماجان، مجله اندیشه پویا، شماره 1، خرداد 1391
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بعضـی از نخبـگان تاجیـک بـه ترجمـه کتـب دکتـر شـریعتی به زبان روسـی 
دسـت زده انـد. برای مثال دکتر صفر عبداهلل اسـتاد دانشـگاه آلماتی قزاقسـتان 
کـه اصالتـا تاجیک اسـت چنـد اثر از ایشـان را به روسـی ترجمه کرده اسـت. 
وی دربـاره دکتر شـریعتی میگوید: »شـریعتی پدیده ای در جهان شـرق بود که 
مـن فکـر می کنـم در آن وقـت و زمانـی که اسـتاد دکتر شـریعتی بـود، همانند 
او کسـی نبـود. یکی از بزرگترین اندیشـمندان جهان اسـام بـود و نمی دانم ما 

قدرش را دانسـتیم یـا نه.«1

بالکان

ورود آثـار دکتـر شـریعتی به منطقه بالکان و مشـخصا بوسـنی و هرزگوین، به 
حملـه صربهـا به ایـن منطقه در اوایـل دهه 90 میـادی برمیگـردد. البته تعداد 

1.  - http://drshariati.org/?p=3730

نمونه هایی از کتب ترجمه شده دکتر شریعتی به زبان روسی
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معـدودی از جملـه علـی عـزت بگوویـچ، اولیـن رییـس جمهور این کشـور، 
حتـی قبـل از انقـاب با امام و شـریعتی آشـنا بودند.1

در ایـن مقطـع میـل بـه اسـامگرایی در میان جوانـان این منطقه قـوت گرفت 
و از آنجایـی کـه ایـران کمـک هـای بسـیاری بـه اهالی ایـن منطقه کـرده و از 
ایـن طریق محبوبیت بسـیاری کسـب کرد، آثار متفکـران ایرانی نیـز به راحتی 
وارد ایـن منطقـه شـد و همچـون سـایر مناطـق، آثـار شـریعتی بیش از سـایر 
اندیشـمندان ایرانـی مـورد اقبـال نخبـگان ایـن منطقه قـرار گرفت. عـاوه بر 
بوسـنی، در کشـور مقدونیه نیز اکثر آثار دکتر شـریعتی ترجمه شـد.2 همچنین 
»باسـکیم عاودیـواز« یکـی از ناشـرین کتـاب در کشـور کـوزوو معتقد اسـت 
کتـب دکتـر شـریعتی، موالنا جـال الدین، احمـد داوداوغلـو و عصمت اوزل 

پرفروش تریـن کتـب این کشـور هسـتند.3

بـا ایـن همـه امروز بـا فروکش کـردن مـوج محبوبیت ایـران در ایـن منطقه و 
نیـز گسـترش فضاهـای فرقه گرایانـه که دامان تمـام جهان اسـام را گرفته، از 

اقبـال به افکار و آرای دکتر شـریعتی نیز کاسـته شـده اسـت. 

1. گفتگوی نگارنده با دکتر علی اکبر ضیایی، رایزن فرهنگی سابق ایران در بوسنی و هرزگوین
2. گفتگوی نگارنده با دکتر علی اکبر ضیایی، رایزن فرهنگی سابق ایران در بوسنی و هرزگوین

3. https://www.tabnak.ir/fa/news/151201/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-
%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%DB%8C-
%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B
4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%88
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8. جمع بندی

از میان تمامی این سطور چند گزاره کلی میتوان استخراج کرد:

1. عمـده تاثیـرات دکتـر شـریعتی در دهـه 80 میـادی و متناظـر بـا مـوج 
اسـامگرایی و انقابی گـری ای اسـت کـه انقـاب اسـامی ایـران در سـطح 

دنیـای اسـام ایجـاد کـرده بـود.
2. بیشـترین تاثیـرات دکتـر شـریعتی در دو منطقـه ترکیـه و افغانسـتان بـوده 
اسـت. در شـمال آفریقـا و شـامات ایـن تاثیـر کمتر بـوده و در مناطقـی مانند 

شـبه قـاره و آسـیای مرکـزی کمتـر از دیگـر مناطق.
3. اکنون تقریبا در اکثر نقاط جهان اسـام، کتب و اندیشـه های دکتر شـریعتی 
بـه حاشـیه رفته و شـوری کـه در دهه 80 ایجاد کـرده بود را نـدارد. در بعضی 
مناطق مانند شـمال آفریقا بعضا اسـمی از او شـنیده میشـود و در بعضی مناطق 
دیگر همین اسـم نیز به فراموشـی سـپرده شـده اسـت. تنها در مناطقی خاص 
ماننـد ترکیـه و افغانسـتان، کماکان دکتر شـریعتی تاثیری تعیین کننده داشـته و 

هنـوز کتابهایش در بورس اسـت، البته نه به شـدت دهـه 80 میادی.

از دالیلـی کـه آثار شـریعتی دیگر مانند دهـه 80 میادی فـروغ چندانی ندارد، 
کاسـته شـدن از شـدت امواج انقاب اسـامی اسـت. آثار شـریعتی با تکیه بر 
موفقیـت هـای عملی انقاب اسـامی به درون جوامع اسـامی نفـوذ کرد، اما 
وقتـی کـم کم تصویر انقاب اسـامی بر اثر تبلیغات شـبانه روزی دشـمنان و 
اشـتباهات بعضی از خودی ها مشـوه شـد و ذهنیتی طائفی از انقاب اسـامی 
در اذهـان شـکل گرفـت، شـریعتی نیز بـه تبـع آن از مد افتـاد. هرچند تفکیک 
میـان دکتر شـریعتی و جمهوری اسـامی در میان بخش زیـادی از هواداران او 
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شـکل گرفتـه بـود، ولی نفـس فروکش کـردن امـواج انقاب، سـبب فروکش 
کـردن امـواج تفکر دکتر شـریعتی هم شـد. فرقه گرایی آتشـی نیسـت که فقط 
دامـان فرقـه گرایـان را بگیـرد، بلکـه تـر و خشـک را با هـم خواهد سـوزاند. 
دکتـر فریدالعطـاس اسـتاد دانشـگاه ملـی سـنگاپور یکـی از دالیـل کم شـدن 
توجهـات بـه آثـار شـریعتی را شـیعه بـودن او میدانـد.1 همچنیـن در کثیـری 
از مقاالتـی کـه در جهـان عـرب در مـدح دکتر شـریعتی نوشـته شـده بـه این 
موضـوع اشـاره شـده کـه در فضـای عمومـی نسـبت به خوانـدن کتابهـای او 

تحذیـر وجود دارد چراکه او شـیعه اسـت!2

بنابرایـن وقتـی فضـای جهان اسـام به سـمت طائفی گـری رفـت، جریانات 
اسـامگرای اهـل سـنت نیـز بـه سـمت تقاریـری از اسـام سیاسـی رفتند که 
متناسـب بـا شـرایط جدید باشـد. لـذا رویکردهای سـلفی قوت گرفـت. البته 
عامـل مهمتـر در تقویت رویکردهای سـلفی پیروزی های عینـی این جریانات 
در مبـارزه با اشـغالگران روس در افغانسـتان  در دهـه 80 و بعدها در مبارزه با 

آمریـکا در دهـه 90 و ابتـدای قرن بیسـت و یکم اسـت.

از دالیـل دیگـری که در این زمینه میتوان بدان اشـاره کرد، فروپاشـی شـوروی 
و در پـی آن انهـدام تفکـرات چپ در سراسـر عالـم از اوایل دهـه 90 میادی 
اسـت. شکسـت عینـی حکومتـی کـه خـود را نماینـده رویکردهـای چـپ 
میدانسـت، سـبب شـد تا اندیشـه هـای چپ چونـان در کمـا فرو رونـد که تا 
سـالها صدایـی از آنان شـنیده نمی شـد. افکار دکتر شـریعتی نیـز از آن جهت 

1.  -https://www.cgie.org.ir/fa/news/71286

2.  برای نمونه بنگرید به:
https://middle-east-online.com/%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%
D8%AA%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B
7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A%D8%A9
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کـه رویکردهـای چـپ داشـتند، قربانی فضای ضدچـپ دهه 90 قرن گذشـته 
و اولیـن دهـه از قرن حاضر شـد.

بنابرایـن سـه اتفاق سـبب کاهـش اقبال به آثار دکتر شـریعتی در جهان اسـام 
: شد

3. فروکـش کـردن امواج انقاب اسـامی و کاهش مرجعیـت آن برای مردم و 
انقابیـون منطقـه درپی شـکل گیری فضایی طائفی در جهان اسـام

2. اوج گرفتـن رویکردهـای سـلفی درپـی موفقیـت هـای عینـی در مبـارزه با 
شـوروی و آمریـکا و نیـز گسـترش طائفـی گری

1. بـه کمـا رفتـن رویکردهای چـپ در سراسـر عالم در پی سـقوط حکومت 
شوروی
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تحلیل چرایــی 
مزیان نــفــــوذ 

شــریعــتــــــی
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1. رویکرد وجودشناختی شریعتی در نسبت با انسان، جامعه و دین

در تحلیـل چرایـی نفـوذ افکار دکتر شـریعتی در جهان اسـام باید بـه دوگانه 
»رویکـرد معرفـت شـناختی« و »رویکرد وجودشـناختی« در نسـبت با انسـان، 

جامعـه و دین اشـاره کرد. 

ایـن دو رویکـرد برگرفتـه از دو تعریف از انسـان اسـت که شـکل میگیرد. در 
رویکـرد معرفـت شـناختی فـرض بر این اسـت که انسـان بـر اسـاس آگاهِی 
پیشـینی خـود عمـل می کنـد. لذا بـرای موفقیـت در عرصـه عمل بایـد قبل از 
آن اندیشـه ها را ترمیـم کـرد. در ایـن رویکـرد ایـن پیـش فـرض وجـود دارد 
کـه ذهـن بـر عین و امـر فرهنگی بـر امـر اجتماعی مقدم و مسـلط اسـت. اما 
رویکـرد وجودشـناختی ایـن مسـیر را معکـوس میدانـد. طبـق ایـن رویکرد، 
ایـن امـر اجتماعـی اسـت که امـر فرهنگـی و ذهنـی را جهت می دهـد. وقتی 
صحبـت از امـر اجتماعـی مـی کنیم به امـری عینـی، انضمامـی و ملموس در 
زندگـی روزمـره مردمـان اشـاره داریـم و وقتـی دم از امر فرهنگـی می زنیم به 
امـری ذهنـی، انتزاعـی و منقطـع از متـن زندگـی روزمـره انسـانها اشـاره می 
کنیـم. در رویکـرد وجودشـناختی برخـاف رویکـرد معرفـت شـناختی، ایـن 
ذهـن و اندیشـه نیسـت کـه زندگی را می سـازد، بلکـه زندگی واقعی انسـانها 

اسـت کـه آگاهی و اندیشـه آنـان را می سـازد.

در رویکـرد وجودشـناختی انسـانها صرفـا از ناحیـه عقـل و ذهـن شـان مورد 
تحلیـل قـرار نمی گیرنـد، بلکه انسـان به عنوان موجودی شـناخته میشـود که 
تمایـات، احساسـات و تجربیاِت زیسـته او ریشـه، و اندیشـه هایـش ثمره و 
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فـرع بـر آنهـا دانسـته می شـود.1 در ایـن رویکرد آنچـه در درجـه اول اهمیت 
اسـت نـه اندیشـه هـای انسـانها، کـه تمایاتـی اسـت کـه این اندیشـه هـا را 
جهـت داده اسـت. تمرکـز بـر ایـن تمایـات و تـاش در جهت پاسـخگویی 

عملـی بـه آنها، سـبب میشـود که اندیشـه ها مـورد اقبـال قـرار گیرند.

بـا تکیـه بر این رویکرد، میتوان گفت که اگر اندیشـمندی بـا رویکردی اجتماعی 
و واقـع گرایانـه و با شـناخت دقیق تمایات سـرکوب شـده مخاطبین، اندیشـه 
اش را در جهـت پاسـخگویی به ایـن تمایات، ارضای آنهـا و تاش برای تغییر 
در واقعیـات عینـی درجهت پاسـخگویی به ایـن امیال صورت بنـدی کند، مورد 
اقبـال قـرار خواهـد گرفـت. دکتر شـریعتی مصداق تـام چنین رویکردی اسـت. 
»ذات قـوام بخـش تفکـر شـریعتی »اندیشـه معطـوف به عمـل و تغییر« اسـت. 
در واقـع بـرای شـریعتی »معرفـت بـه مـا هـو معرفت« بـا موضوع اسـت بلکه 
اندیشـه ای مورد توجه اوسـت که در عمل موجد تغییر وضعیت موجود شـود.2«

1. mehrnews.com/news/2932568

2. mehrnews.com/news/3781734

نمونه هایی از کتب ترجمه شده دکتر شریعتی به زبان فرانسوی
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در رویکـرد وجودشـناختی برخـاف رویکـرد معرفـت شـناختی، اسـام تنهـا 
یـک سـری معـارف و عقایـد نظـری کـه بایـد در ذهـن مخاطـب جـای بگیرد 
نیسـت، بلکـه اسـام طرح و برنامـه ای عینی و واقعی اسـت بـرای تحقق روی 
زمیـن. اسـام در ایـن رویکـرد از یکسـری معارف کامـی فراتر رفتـه و به یک 
ایدئولـوژی اجتماعـی سیاسـی تبدیل میشـود کـه میتواند و بایـد در کف جامعه 
»تحقـق« یابـد. لذاسـت که در رویکـرد وجودشـناختی، سـاختارهای اجتماعی، 
نظام سیاسـی، نظام آموزشـی، نظام اقتصادی، نظام بوروکراسـی، محیط زیسـت، 
معمـاری، هنـر و... همگی موضوعیت پیدا کرده و نسـبتی بـا »دین« پیدا میکنند. 
در ایـن رویکـرد امـر اجتماعـی اهمیـت بسـیار باالیـی پیـدا میکنـد. در همیـن 
راستاسـت کـه دکتـر شـریعتی میگوید: »چـون معتقدیم که اسـام دیـن زندگي 
اسـت و کهنـه نشـده، یعنـي هر قصه ای کـه در قرآن هسـت و هر عقیـده ای که 
در اسـام و مذهـب تشـیع مطرح اسـت، بایـد در زندگي امروزي و سرنوشـت 
فـردي و جمعیمـان، در آگاهیمـان، در عزت و شـخصیت و اسـتقالمان نقشـي 

داشـته باشـد که کسـاني که بـه آن معتقد نیسـتند از اثـرش محروم هسـتند.1«

شـریعتی خیلی خوب میتواند نسـبت دین و دنیـا را در افـکار و آرای خود برقرار 
نمـوده و معـارف دیـن را به خوبی برای »تحقـق« روی زمین صورت بندی نظری 
کنـد. البتـه ممکن اسـت این صـورت بندی نظری دارای معایبی باشـد. سـخن ما 
در درسـتی یا نادرسـتی محتوای این صورت بندی نیسـت، بل سـخن در شـکل 
گیـری خـودِ ایـن صورت بندی اسـت. دیگرانی هم بـوده اند که ادعـای برقراری 
نسـبت میـان دیـن و دنیا را داشـته اند، امـا با اتخـاذ رویکردی معرفت شناسـانه، 
هم نسـبت به دین و هم نسـبت به دنیا، نتوانسـته اند این نسـبت به را خوبی در 

1.  علی شریعتی، انتظار مذهب اعتراض،
 http://www.shariati.com/farsi/entezareteraz/entezareteraz3.html
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آثـار خـود صـورت بندی کنند و بـا اولویـت دادن آخرت بر دنیـا و ذهن بر عین، 
عما نسـخه تعدیل شـده معارف مسـیحی را پیاده کرده اند.

هرچند بزرگواران دیگری چون شـهید مطهری نیز بهره های بسـیاری از رویکرد 
وجودشـناختی نسـبت بـه اسـام دارند، اما دکتر شـریعتی نماینده تـام و تمام این 
رویکـرد اسـت که توانسـته ایـن رویکرد را با تمام لـوازم آن در آثـارش به نمایش 
بگـذارد. نگارنده دوگانه »شـریعتی – مطهری« را یک دوگانـه کاذب میداند، اما در 
مقـام اشـاره میتوان به نوع آثـار این دو بزرگوار و تفاوتهای آن اشـاره کرد. درحالی 
کـه شـهید مطهـری رویکـردی فلسـفی، کامـی و معرفتی بـه اسـام دارد، دکتر 
شـریعتی رویکردی تماما اجتماعی دارد. درواقع شـهید مطهری از سـنتی فلسـفی 
برخاسـته که در آن ذهنیات، افکار و عقاید وجهه اصلی همت اسـت درحالی که 
دکتر شـریعتی از پایگاه سـنتی جامعه شناسـانه، سـاختارهای اجتماعی، سیاسی و 
اقتصـادی جامعـه و روابط واقعی میـان اعضـای آن را در راس اولویت های کاری 
خـود قـرار می دهد. اینجاسـت که مباحث دکتر شـریعتی وجهـه ای روی زمینی 

پیدا میکند و بسـیاری مباحث شـهید مطهری هیاتی انتزاعی. 

نمونه هایی از کتب ترجمه شده دکتر شریعتی به زبان آلمانی
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دکتـر شـریعتی دوگانه رویکـرد وجودشـناختی و رویکرد معرفت شـناختی را 
بـه گونـه ای دیگـر و در قالب دوگانه »اسـام بـه مثابه ایدئولوژی و اسـام به 
مثابـه فرهنـگ« بیـان کـرده و جانبداری خـود را از اسـام به مثابـه ایدئولوژی 
اعـام کرده و اسـام بـه مثابه فرهنگ را به باد انتقاد میگیـرد. وی در این رابطه 
در کتـاب انتظـار مذهـب اعتـراض میگوید: »ایـن دو امام زمـان، دو امامت، دو 
شـیعه و دو اسـام اسـت. یکي اسـام بـه عنـوان »ایدئولوژي« )یعنـي، مکتب 
اعتقـادي، اعتقـاد مرامـي و هدایتـي، یعني دین( که مسـائل اعتقادي و مراسـم 
عملـي و حتـي عبادي آن، عاملي اسـت بـراي تکامل معنوي انسـان و عزت و 
رشـد اخاقـي و فکـري اجتماعي و »سـاحي« اسـت براي ترقـي زندگي نوع 
انسـان و جنبـه عملـي دارد و بـراي پیش از مـرگ هم مفید اسـت. دیگري که 
مجموعـه علـوم و معارف و دانش ها و اطاعات بسـیار از قبیل فلسـفه و کام 
 و عرفـان و اصـول و فقـه و رجال و... اسـت. اسـام به عنـوان یک»فرهنگ«. 

اسـام، بـه عنـوان ایدئولـوژي، ابـوذر مي سـازد، اسـام، بـه عنـوان فرهنـگ، 
ابوعلـي سـینا؛ اسـام به عنـوان ایدئولوژي، مجاهد مي سـازد، اسـام به عنوان 
فرهنـگ، مجتهـد مي سـازد. اسـام بـه عنـوان ایدئولـوژي   - یعنـي عقیـده - 
روشـنفکر مي سـازد، و بـه عنـوان فرهنـگ، عالـم. عقیـده اسـامي اسـت کـه 
مسـؤولیت و آگاهـي و هدایـت مي دهـد. علـوم اسـامي یـک رشـته خـاص 
علمـي اسـت کـه یـک مستشـرق نیـز مي توانـد فراگیـرد، یـک کـج اندیـش 
مرتجـع یـا بـد اندیش مغـرض هم ممکن اسـت آن را واقعاً داشـته باشـد. این 
اسـت کـه یک فـرد تحصیل نکـرده ممکن اسـت اسـام را درسـت تر فهمیده 
باشـد و اسـامي تر فکـر و زندگـي کنـد و مسـؤولیت اسـامي را تشـخیص 
دهـد و تـا یـک فقیـه یـا عالـم اصـول یـا فیلسـوف و عارف. کسـي کـه مثًا 
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رسـائل و مکاسـب را خوانـده اسـت بـه احـکام اسـام واقـف مي شـود و اما 
 آنکه شـرح حال و زندگي پیغمبر را خوانده اسـت، معني اسـام را شـناخته. 
بـه هـر حـال عقیـده من این اسـت که کسـی کـه مثًا کتـاب اسـفار ماصدرا 
یا شـفاي ابوعلي را تحصیل کرده یک فیلسـوف اسـامي اسـت اما کسـي که 
نهـج الباغـه علـي )ع( را مي شناسـد اسـام شـناس اسـت. اسـام بـه عنوان 
عقیـده را بایـد در قـرآن، زندگـي پیغمبـر، شـناخت اصحـاب و پـروردگان 
نمونـه مکتـب اسـام شـناخت، یعنـي همان منابعـي که امـروز حتـي در میان 
دانشـمندان اسـامي و برنامـه رسـمي تحصیات اسـامي متروک مانـده و در 
میان مردم مجهول اسـت. اشـعار شـعراي جاهلیت عرب در مدارس اسـام به 
عنـوان متـن ادبـي تدریس مي شـد و نهج الباغـه هرگز به هیچ عنوان! فلسـفه 
یوناني هـا و منطـق ارسـطو برنامـه درسـي بود و تفسـیر قرآن نه، سـیره پیغمبر 
اسـام و شـرح حـال و افـکار و شـیوه زندگي و مبـارزات ائمه مطرح نیسـت 
و اگـر هـم اسـتثنائاً چنـد نفـري به خواسـت فـردي خـود تحقیق کننـد، علم 
اصلـي حسـاب نمي شـود، فضل اسـت! این اسـت که متأسـفانه طـرز تفکر و 
بینـش ما در مسـائل اسـامي، بـا روش اسـامي و روح و اثر آن بیگانه اسـت. 
قـرآن و طـرز فکر و شـیوه زندگي پیغمبر و پروردگان وي همیشـه مي کوشـند 
تـا افـکار مسـلمانان را از مسـائل ذهنـي و طـرح معماهاي غیر واقعـي و تفکر 
در مسـائل غیبـي و بحـث از آنچـه یـا بي ثمـر اسـت یـا غیـر ممکـن متوجـه 

زمینه هـای عینـي و عملـي و مثبـت کنند.1«

همیـن رویکـرد نسـبت بـه دیـن را در آثـار آیـت اهلل خامنـه ای نیـز مشـاهده 
میکنیـم. ایشـان در کتـاب »روح توحیـد نفـی عبودیـت غیرخدا« مـی فرمایند: 

1. علی شریعتی، انتظار مذهب اعتراض،
http://www.shariati.com/farsi/entezareteraz/entezareteraz3.html
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»الزم اسـت قبـا بدانیـم کـه توحیـد بر خـاف برداشـت عامیانه رایـج که آن 
را صرفـا یـک نظریـه فلسـفی و ذهنـی تلقـی می کنـد، یـک نظریـه زیربنایی 
در مـورد انسـان و جهـان و نیز یـک دکتریـن اجتماعی و اقتصادی و سیاسـی 
اسـت. در میـان واژه های مذهبـی و غیر مذهبی کمتـر واژه ای را میتوان یافت 
کـه تـا این حـد پر بـار از مفاهیم انقابـی و سـازنده و ناظر به ابعـاد گوناگون 

زندگـی اجتماعی و تاریخی انسـان باشـد...

انسـانهایی کـه بـه گونـه ای مقهـور سـرپنجه تسـلیم و اسـارت غیـر خداینـد 
)اسـارت فکـری و فرهنگی، اسـارت اقتصادی، اسـارت سیاسـی( بـا توجه به 
مفهـوم گسـترده عبـادت، در چنبـره بردگی و عبودیـت بندگانـی همانند خود 
گرفتـار آمـده انـد و بـرای خـدا کفـو و رقیـب گرفتـه انـد. توحید این شـیوه 
زندگـی را نفـی مـی کنـد. انسـان را فقط بنـده خدا مـی دانـد و او را از بندگی 
و اسـارت هرکـس یـا هـر نظامـی و بطـور کلـی هر عامل مسـلط دیگـری که 
در برابـر خـدا و رقیـب و »نـّد« او باشـد آزاد مـی سـازد. پس توحیـد، در معنا 
پذیـرش سـلطه خـدا و قهـرا رد و نفـی هـر سـلطه غیـر خدایـی اسـت از هر 

رنـگ و هـر نـوع و در هر لبـاس...

پـس توحیـد تنها پاسـخی تازه نیسـت در مسـئله ای صرفـا نظری و یـا دارای 
قلمـرو عملـی محـدود؛ راهی تـازه در برابر انسـان نیز هسـت، که اگـر چه به 
تحلیلـی ذهنـی و نظـری تکیـه دارد، ولـی مقصـود از طـرح آن ارائه شـیوه ای 

دیگـر اسـت برای عمـل کردن و زیسـتن.

با چنین برداشـتی اسـت که معتقدیم توحید ریشـه و مایه اصلی دین و سـنگ 
زاویـه ای اسـت کـه همـه پایه هـای دین بـر آن قرار گرفتـه اسـت. نظریه ای 
کـه فقـط قضاوتـی در باره مـاوراء الطبیعه و حداکثـر، تزی اخاقـی و عرفانی 
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بـه شـمار آید، بیش از جسـم لطیفـی نخواهد بود کـه نمی توانـد پیکره عظیم 
ایدئولـوژی زندگـی سـاز اسـام را بعنـوان یـک مسـلک اجتماعـی بـر دوش 

گیرد...

بـا چنیـن نگرشـی اسـت که بدرسـتی میتـوان راز نفـوذ و گسـترش و اعتای 
اسـام نخسـتین و عقبگـرد و انحطـاط و خصلـت انفعالـی اسـام دوره هـای 
بعـد را شـناخت. اسـام پیامبـر، توحیـد را ماننـد راهـی جلوی پای مـردم می 
گذاشـت و اسـام دوره هـای بعـد آن را چـون نظریـه ای در محافـل بحث و 
مجادلـه مطـرح مـی سـاخت. آنجا سـخن از بینـش تـازه ای در بـاره جهان و 
تئـوری تـازه ای بـرای حرکـت و تـاش زندگـی بـود؛ و اینجا بحـث از ریزه 
کاریهـای کامـِی بـاب اوقـات تفنـن و فراغت. آنجـا توحید، اسـتخوان بندی 
نظـام موجـود و محـور همه روابط اجتماعی اقتصادی و سیاسـی به شـمار می 
رفـت، اینجـا توحید، تابلو نقاشـی زیبـا و هنرمندانه ای که همچـون پیرایه ای 
در تـاالری آویختـه باشـند تـا همـه چیز جمـع باشـد! از یک زائده تشـریفاتی 

چـه نقـش فعال و سـازنده ای میتـوان انتظار داشـت؟«1

pdf ،1.  سیدعلی خامنه ای، روح توحید نفی عبودیت غیرخدا

نمونه هایی از کتب ترجمه شده دکتر شریعتی به زبان اسپانیایی
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رویکـرد وجودشـناختی را در آرا و افکار امـام خمینی »ره« نیز میتوان به خوبی 
ردیابـی کـرد. ایشـان در جایـی صریحتـا به حوزه هـای علمیه توصیـه میکنند 
کـه رویکـرد نظری و ذهنـی خود را با رویکـرد عینی و اجتماعی دانشـگاهیان 
تلفیـق کننـد: » فرهنـگ دانشـگاه هـا و مراکـز غیرحـوزه ای به صورتی اسـت 
کـه بـا تجربـه و لمـس واقعیت ها بیشـتر عادت کرده اسـت تـا فرهنگ نظری 
و فلسـفی. بایـد بـا تلفیـق ایـن دو فرهنـگ و کـم کـردن فاصلـه ها، حـوزه و 
دانشـگاه در هم ذوب شـوند، تا میدان برای گسـترش و بسـط معارف اسـام 

وسـیع تر گردد.«1

ایشـان بـه اسـام بـه عنـوان برنامـه ای عملـی بـرای تحقـق روی زمیـن نگاه 
میکننـد نه یک سـری گـزاره هـای عقیدتی ذهنـی: »اسـام از اول، وقتی زایی
کـرد  قیـام  بایـد  دیگـر  ده شده است، آن روزی که اعام شـد به اینکه حاال 
در مقابل]طاغـوت[، از آن روز برنامـه اش ایـن بود که بزند و بکشـد و کشـته 
بشـود بـرای اصـاح حـال جامعـه. بـرای اینکه این دزدهـا و ایـن خیانتکارها 
را قطـع ایادیشـان را بکنـد، قطـع حیاتشـان را بکنـد؛ اینهـا مضر به جامعـه 
هسـتند. ایـن باغدارهـا و ایـن کارواندارهـای قریـش مضرِّ به جامعه هسـتند، 
اینهـا باید از بیـن برونـد. اصًا اول اسـام وضعش ایـن بـوده. وقتـی دسـت 
مـن و شـما رسیده، اسـام به این صـورت در آمده که جـز مطالعـة کتـاب 

کاری دیگـر نمی کنیـم و کاری دیگـر نمی گوییـم بکننـد.

نجـف  حـوزة  بـرای  مـن  متأسـفم.  حوزه هـا  بـرای  می داند که مـن  خـدا 
متأسـفم. آقـا، حیثیتـش را دارد از دسـت می دهـد حـوزة نجـف؛ حیثیتـش را 
پیـش مسـلمین دارد از دسـت می دهد. من متأسـفم برای این. اشـخاص]مهم[

1.  صحیفه امام، ج 21، ص 99
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نیسـتند، مـن بـرای حـوزه متأسـف هسـتم. یـک حـوزة هزار سـاله و هـزار و 
چنـد صـد سـاله دارد حیثیتـش را از دسـت می دهـد. شـما ماحظه کنیـد، در 
تمـام ایـن صحبتهایی که در ایـران هسـت، از اول تا آخر برویـد مطالعه کنید، 
تمام اعامیه هایشـان را مطالعـه کنید، اعامیـة چـه جنـاح متدیـن، چـه جناح 
روشـنفکر، چـه جنـاح اهل علـم، برویـد مطالعه کنیـد، اسـمی از نجف دیگر 

نیسـت؛ نجـف َمنْسی اسـت. به داد ایـن نجف برسـید شـما آقایـان.«1

در اینجا الزم اسـت به نکته ای ظریف اشـاره شـود. بسـیاری از اندیشـمندان 
بـوده و هسـتند کـه معتقدنـد اسـام صرفـا یـک تئوری نظـری نیسـت و باید 
روی زمیـن محقـق شـود فلـذا قائل به ضـرورت »راهبـری اجتماعی« توسـط 
نهـاد دیـن هسـتند، ولی مسـیر تحقـق دیـن و راهبـری اجتماعی توسـط نهاد 

1.  صحیفه امام، ج3، ص 393 - 394

نمونه هایی از کتابهای ترجمه شده دکتر شریعتی به زبان عربی
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دیـن را مسـیری معرفتـی، کامـی و فلسـفی دانسـته و یـا در ناخـودآگاه خود 
بـه چنیـن رویکـردی تمایـل دارند. آنهـا از پایگاهـی »عاملیت گرایانـه« و البته 
»ذهـن گرایانـه« مـی پندارنـد کـه اگـر بتواننـد اذهـان مـردم را بـا اسـتدالل و 
یـا فعالیتهـای فرهنگـی جهـت دهی کننـد، راهبـری اجتماعـی انجـام خواهد 
شـد. لـذا عمـده فعالیت هـای آنـان در حوزه های فکـری، کامـی و فرهنگی 
اسـت. درواقـع آنـان »ذهـن« افراد جامعـه را هدف قـرار داده و بـرای نفوذ در 
آن راهبردهایـی درپیـش میگیرنـد کـه خود ایـن راهبردها هم ذهنـی و کامی 
و فلسـفی اسـت. مثـا برگـزاری کاس و دوره آموزشـی و یـا نوشـتن کتاب 
و ارائـه سـخنرانی و یا سـاخت محصوالت رسـانه ای در سـینما یـا تلویزیون 

ازجملـه مهمتریـن کارویـژه هـای این افراد اسـت.

درحالـی کـه در طـرف دیگـر ماجـرا، دیگرانی هسـتند کـه باتکیه بـر رویکردی 
وجودشـناختی، معتقدند ساختارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی محیطی 
در شـکل گیری ذهن افراد تاثیر بسـیار باالیی داشـته و مادامی که این سـاختارها 

بوک  فیس  مانند  اجتماعی  های  شبکه  در  وفور  به  شریعتی  دکتر  جمالت  انگلیسی  ترجمه 
منتشر میشود
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تغییـر نکنـد، نمیتوان جامعـه را به لحاظ فرهنگـی و فکری جهت دهـی کرد و یا 
حداقـل نمیتـوان کاما به نتیجه مطلوب رسـید. در این دیدگاه بر این مسـئله پای 
فشـرده میشـود که فرهنگ جامعه صرفا تابع عوامل فرهنگی نیسـت، بلکه از نظام 
سیاسـی جامعه گرفته تا اقتصادِ سیاسـی جاری در آن و تا سـاختارهای اجتماعی 
و تا بوروکراسـی اداری و تا حتی معماری و توپولوژی شـهری و محیط زیسـت 
و... همـه و همـه در جهـت دهـی بـه فرهنگ جامعه موثرنـد. لذا در ایـن رویکرد 
»تغییـر در محیـط کنـش« عامل اصلـی در راهبری جامعه قلمداد شـده و تغییرات 
سـاختاری در سـطح جامعه اهمیتی بی بدیل پیـدا میکند. بنابراین بـرای این افراد 
در کنـار فعالیـت هـای فرهنگی مانند دوره های آموزشـی و سـاخت محصوالت 
رسـانه ای و...کـه »معطـوف بـه ذهن مخاطب« اسـت، اصـاح نظام اقتصـادی و 
سیاسـی جامعـه، سـاماندهی نظـام اداری، تبییـن الگوی توسـعه عادالنـه، اصاح 
نظام آموزشـی، اصاح مناسـبات کارگر و کارفرما، تبیین شهرسـازی اصولی، رفع 
مشـکات حاشیه نشـینی، حل معضل بیکاری و مسائل سـاختاری بسیار دیگری 

شـبیه به اینها موضوعیـت پیدا میکند. 

اتخـاذ ایـن رویکرد وجودشـناختی توسـط دکتر شـریعتی مهمتریـن عامل در 
جـذب مخاطبیـن بـه اوسـت. شـریعتی اثبـات میکنـد کـه میتـوان بـا تکیه بر 
دیـن بـر عقـب ماندگـی های عینی فائـق آمد و جامعـه ای آرمانی سـاخت. او 
بـا اندیشـه اش بـه جهان اسـام کـه گرفتار تحقیـری تاریخـی از جانب غرب 
اسـت، ایـن امـکان را میدهـد کـه سـرش را بـاال بگیرد و بـه خـود و هویتش 
افتخـار کند. شـریعتی به مخاطب له شـده توسـط اصحـاب زر و زور و تزویر 

امـکان »تغییـر« داده و بـه او »عزت« میبخشـد.1

1.  گفتگوی نگارنده با دکتر محمدعلی آذرشب، کارشناس مسائل جهان اسام
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»عـزت« امـری وجـودی اسـت نـه معرفتـی. اندیشـه ای کـه بتوانـد بـه عزت 
مخاطـب کمـک کنـد مـورد اقبـال قـرار خواهـد گرفـت، خاصـه آن کـه این 
مخاطـب گرفتـار تحقیـر تاریخی از جانب غرب نیز باشـد. گفتمان »بازگشـت 
بـه خویشـتن« دکتر شـریعتی، حس عزت و مقابله با تحقیرشـدگی مسـلمانان 
را ارضـا کـرده و تمایات وجودِی سـرکوب شـده آنها را پاسـخ میگوید. دکتر 
شـریعتی بـا آثـارش بـه »بحـران هویـت« در جوامع اسـامی پاسـخی درخور 
میدهـد. آثـار دکتر شـریعتی روحیه انقابـی و دینامیزم مورد احتیاج مسـلمانان 
را بـه خوبـی بـرای آنـان بازیابـی میکنـد. بـا آثـار شـریعتی دیگـر دین بسـتر 
ارتجـاع و ایسـتائي و عامـل تخدیـر به شـمار نمی رفـت.1 آثار شـریعتی دقیقا 

همـان نیـازی را برطـرف میکنـد که جهان اسـام عطـش آن را دارد.

بحـران هویـت نیـز امری وجودی اسـت نه صرفـا معرفتی. هم مسـئله »عزت« 
و هـم مسـئله »هویـت« از مسـائلی هسـتند کـه بـه »تمایـات، احساسـات و 
تجربـه زیسـته« افـراد مرتبـط انـد نـه به ذهنیـات و افـکار آنـان. اصـوال افراد 
ذهنیـات خـود را بـا تمایاتشـان هماهنگ میکننـد و اصا مبدا تفکر پاسـخ به 

تمایات انسـانی اسـت.

امـا سـوال اینجاسـت که دیگرانـی هم بودند که درپی پاسـخ به بحـران هویت 
جوامـع اسـامی بـوده انـد و تاش هـای علمی بسـیاری در این جهـت انجام 
داده انـد ولـی چرا مانند شـریعتی مورد اقبال قرار نگرفته اند. پاسـخ این اسـت 
که آنها میخواسـتند از مسـیری معرفتی، ذهنی و انتزاعی مشـکله بحران هویت 
را حـل کننـد درحالـی کـه شـریعتی بـا رویکـردی وجودشـناختی، تاریخی و 

اجتماعـی و بـا کنشـگری در متـن واقـع در پی حل بحران هویت اسـت. 

1. https://t.me/FardiAsghar/1562
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ایـن رویکـرد نظـری دکتـر شـریعتی در شـرایطی اسـت کـه اصـوال در جهان 
عـرب، مباحـث فلسـفی و انتزاعـی بـا اقبـال چندانی روبـرو نشـده و مباحث 
ناظـر بـه عینیـت و مسـائل واقعی طالبان بسـیار بیشـتری دارد. از طـرف دیگر 
اعرابـی کـه با شکسـتهای پیاپی از اسـرائیل دچـار تحقیر هویتی بی سـابقه ای 
شـده بودنـد، از اندیشـه ای که راهنمای عملـی آنها برای »تغییر« اوضاع باشـد 
به شـدت اسـتقبال میکننـد.1 دکتر الدسـوقی از مهمترین مترجمیـن کتب دکتر 
شـریعتی درجهـان عـرب میگوید: »او کسـی اسـت که از زبان شـما حرف می 
زنـد و دقیقـا بـه گونـه ای اسـت که احسـاس مـی کنـی او همـان را می گوید 

1. گفتگوی نگارنده با استاد حیدر حب اهلل، اندیشمند لبنانی

به  شریعتی  دکتر  کتابهای  تمامی  تقریبا 
از مسلمانان  و بسیاری  ترجمه شده  انگلیسی 
نیز از طریق این ترجمه ها با آثار وی آشنا شدند

کتاب حامد الگار استاد دانشگاه برکلی 
شریعتی های  سخنرانی  از  آمریکا 

malsi fo ygoloicos eht no 
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که شـما می خواهید بگویید... شـریعتی نماینده مرحله ای از اندیشـه اسـامی 
اسـت کـه مـا انتظـار آن را مـی کشـیدیم. از زمـان سـید قطـب، جنبـش تفکر 
اسـامی و بـا جنبـه فکـری جنبـش اسـامی، از تحـرک بـاز ایسـتاده بـود، تا 

آمد.«1 اینکه شـریعتی 

چنیـن اندیشـه ای کـه نوعـی راهنمـای عملـی بـرای تغییـر وضـع موجـود و 
بهبـود وضعیـت عینـی زندگانـی آدمیـان اسـت و الجـرم صبغـه اجتماعـی و 
سیاسـی آن پررنـگ اسـت، میتواند حتی بسـیاری از کسـانی کـه ابتدائا همدلی 
چندانـی بـا رویکردهـای اسـامگرایانه ندارنـد را نیز جذب کنـد. کمااینکه در 
قسـمت توصیـف نفوذ دکتر شـریعتی به کرات اشـاره کردیم که افـراد و گروه 

1.  جایـگاه فرهنـگ و تمـدن ایـران در آفریقـا، محمد قربان زاده آهنگـری، فصلنامه مطالعات ملی، سـال دوم، 
شـماره ۷، بهار 1380

نمونه هایی از کتب ترجمه شده دکتر شریعتی به زبان بنگالی
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های بسـیاری در سراسـر جهان اسـام، به خاطر آثار شـریعتی از افتادن در دام 
مارکسیسـم رهایـی یافتـه و رویکردهای اسـامگرایانه پیدا کـرده اند.

ایـن رویکـرد وجودشـناختی که به تمامه در آثار شـریعتی متبلور اسـت، عامل 
اصلـی گرایـش به اوسـت. امـا عوامل دیگـری نیز در ایـن میان دخیـل اند که 

بـه آنها اشـاره میکنیم.

2.. همزمانی با پیروزی انقالب اسالمی

بـر اسـاس همـان نگاه وجودشـناختی به انسـان و جامعه باید گفت کـه اتفاقات 
عینـی و واقعـی تاثیـری بـه مراتب بیشـتر از حرفهایـی دارند کـه در کتابها گفته 
میشـوند، حتـی اگـر مطالـب این کتب همچـون آثار دکتـر شـریعتی از پایگاهی 
وجودشـناختی تالیف شـده باشـند. آرای دکتر شریعتی به پشـتوانه یک موفقیت 
عینـی و عملـی به نام انقاب اسـامی توانسـت بـه درون جوامع اسـامی نفوذ 
کنـد، واال اگـر ایـن توفیق عینی وجود نمیداشـت شـریعتی نیـز همچون بعضی 
دیگـر از متفکرینـی کـه دارای رویکرد وجودشـناختی هم بودند امـا تکیه ای بر 
یـک موفقیت عملی نداشـتند، تاثیرات محـدودی از خود به جای می گذاشـت. 
کمااینکـه همانطور که در قسـمت جمع بندی توصیف اشـاره کردیـم، از عوامل 
اصلـی کاهـش اقبال به آثار شـریعتی در دهـه 90 میادی و بعـد از آن، فروکش 

کـردن موج حمایـت از انقاب اسـامی در دنیای اسـام بود.

موجـی کـه انقـاب اسـامی ایجـاد کنـد، نـگاه هـا را به ایـران و تشـیع خیره 
کـرد. خصوصـا در دهـه اول پـس از پیروزی انقـاب آرای امام خمینـی »ره«، 
شـهید مطهـری، شـهید صدر، آیـت اهلل منتظری و... در جهان اسـام وارد شـد 
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و عاقـه بـه انقاب ایران سـبب گسـترش افـکار رهبـران آن نیز شـد. و دکتر 
شـریعتی هم از جمله متفکرینی بود که انقاب اسـامی سـکوی پرشـی شـد 
تـا آثـارش در اقصی نقاط جهان اسـام وارد شـود. و البته به دلیـل مزایایی که 
کتـب او نسـبت بـه دیگران داشـت، توانسـت بیش از دیگـران نفوذ پیـدا کند. 
امـا نبایـد از یـاد بـرد که زمینه حضـور و نفوذ افـکار او – همچون سـایرین – 

توسـط انقاب اسـامی ایران فراهـم گردید. 

انقـاب اسـامی ایران سـبب شـد تـا بسـیاری از جریانـات و گـروه هایی که 
نـگاه هـای چـپ داشـتند بـه اسـام سیاسـی گرایـش پیدا کـرده و یـا حداقل 
ذهنیـت منفـی شـان نسـبت به اسـام تعدیل گـردد. انقاب سـبب شـد تا در 
جهان اسـام میان چپ ها و اسـام سیاسـی نزدیکی ایجاد شـود.1 طبیعی بود 
کـه در ایـن نزدیکـی آن کسـی کـه متاثـر از طرف دیگر میشـد چپ هـا بودند 
نـه اسـامگرایان، چراکه علـت این نزدیکی انقـاب ایران بـود و انقاب ایران 
هـم »اسـامی« بـود. بخشـی از عوامل نفـوذ آثار دکتـر شـریعتی در میان چپ 
هـا همیـن نزدیکـی بود کـه انقاب میـان اسـامگرایان و چپ ها ایجـاد کرد.

اینجاسـت کـه اهمیت امـام خمینی »ره« نمایان میشـود. امام توانسـت آنچه در 
ذهـن داشـت را روی زمیـن عملـی کند و موفقیت عینی او نه تنها سـبب شـد 
تـا افکارش نیز در سـطح جهان اسـام گسـترش یابـد که حتی زمینـه را برای 
گسـترش افـکار دیگـران نیـز مهیـا کـرد. حرف هـا مادامی کـه حرف انـد بُرد 
چندانـی ندارنـد، حتـی اگر ماننـد حرفهای دکتـر شـریعتی، حرفهایی معطوف 
بـه تغییـر وضعیت موجود باشـند، امـا وقتی ایـن حرفهای باعـث تغییر عملی 

روی زمیـن میشـوند، اقبـال عجیبی نسـبت به آنها شـکل میگیرد.

http://drshariati.org/?p=3685 1. دکتر ساری حنفی، استاد جامعه شناسی دانشگاه بیروت:  
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3. فراطائفی بودن

یکـی از عوامـل مهم نفـوذ افکار دکتر شـریعتی رویکرد فراطائفـی او بود. اهل 
سـنت دکتـر شـریعتی را فـردی در برابـر مذهـب خود نمـی دیدنـد. مخاطب 
جهـان اسـام هرچنـد او را »شـیعه« میدانسـت ولـی معتقـد بـود که شـریعتی 
از تعصبـات خـام فرقـه ای فراتـر رفتـه و متفکـری به واقع »اسـامی« اسـت. 
تقریبـا در تمامـی تحلیـل هـا از علـل اقبـال بـه دکتـر شـریعتی و همچنین در 
اظهـارات عاقـه مندان بـه وی در جهان اسـام، اذعان به فراطائفـی بودن وی 
بـه شـکل جـدی وجـود دارد. بـرای مثـال دکتـر مصطفـی اللبـاد، مدیـر مرکز 
مطالعـات منطقـه و اسـتراتژیک الشـرق در قاهـره میگویـد: »از مزایـای اصلی 

نمونه هایی از کتب ترجمه شده دکتر شریعتی به زبان تامیلی )سریالنکایی(
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دکتـر شـریعتی این اسـت کـه او یک متفکر اسـامی اسـت نه متفکـر مذهبی 
شـیعی یـا سـنی، در نتیجـه نمی تـوان شـریعتی را با پشـتوانه فکـر مذهبی اش 
همـراه کـرد بلکـه بایـد او را یـک اندیشـمند کامـا اسـامی توصیف کـرد....
شـریعتی هیـچ گاه راضی نبـود که مذهبی علیـه مذهب دیگر وارد عمل شـود. 
خطابـه و اندیشـه های شـریعتی می توانـد به صـورت جـدی بـا اندیشـه ها و 

خطابه هـای اهـل تسـنن همراهی داشـته باشـد.«1 2

حتـی تصـور اینکه اندیشـمندی رویکـردی فرقه ای داشـته باشـد و در ضدیت 
بـا اندیشـه و عمـل اهـل سـنت کتـاب بنویسـد و یـا کنشـگری کنـد و درعین 
حـال بتوانـد بـر جامعه اهل سـنت تاثیـر مثبت گذاشـته و در فرهنگ و اندیشـه 
آنهـا »تصـرف« کند، شـدنی نیسـت. هرکسـی با ادنی هـوش متوجه میشـود که 
نمیتـوان ملتـزم به وحدت اسـامی و مسـتلزمات آن نبود و رویکـردی »تقابلی« 
بـا اهل سـنت درپیـش گرفت و درعیـن حال بر آنـان موثر افتاد. بـه همین دلیل 
به قول یکی از هواداران سـنی مذهب شـریعتی در ترکیه »او آنقدر نبوغ داشـت 

1.  دکتـر مصطفـی اللبـاد، دیر مرکز مطالعات منطقه و اسـتراتژیک الشـرق در قاهره و سـردبیر مجله شـرقنامه.
مجله ی »اندیشـه پویا«، شماره 1

2. https://www.facebook.com/dr.ali.shareati

صفحه کردی دکتر شریعتی در فیس بوک با 741 هزار دنبال کننده



85

کـه در دام تعصبـات گروهـی نیفتد.« چراکه »اگر نبود این خوشـبینی خوانندگان 
سـنی مذهب ترک، هرگز نمیتوانسـتند با اندیشـه شـیعی شـریعتی ارتباط برقرار 
کننـد.«1 پروفسـور حامد الـگار در این زمینه میگوید »حرفهای بسـیاری در مورد 
افـکار و اندیشـه هـای شـریعتی بـرای گفتـن دارم. بعضـی از این حرفها ناشـی 
از ایـن حقیقـت اسـت کـه مـن سـنی هسـتم، حـال آنکه  شـریعتی یک شـیعه 
بـود. بعضـی دیگـر از ایـن حرفها ناشـی از مسـائل دیگری اسـت کـه ارتباطی 
بـا موضوع شـیعه و سـنی نـدارد. اما مـن مطالعه آثـار شـریعتی را از مطالعه آثار 

سـایر نویسـندگان معاصر جهان اسـام سـودمندتر یافتم.«2 

جالـب اینکـه درحالـی که دکتر شـریعتی در آثـار خود تعریض هایـی به خلفا 
خصوصـا خلیفـه سـوم دارد، امـا ایـن بخـش از آثـار او در میـان اهـل سـنت 
پررنـگ نشـده و در عـوض تمجیدهایـی که از خلیفـه دوم کـرده و یا نقدهای 
درونـی کـه به تشـیع داشـته بـرای مخاطب سـنی مذهـب جذاب بوده اسـت. 
در بسـیاری از مقاالتی که درباره دکتر شـریعتی نوشـته شـده به نقدهای او به 

تشـیع و تمجیدهایش از خلیفه دوم اشـاره شـده اسـت.3

البتـه گزارش هایـی هـم در دسـت هـم هسـت که بعضـی طعنه های شـریعتی 
به مقدسـات اهل سـنت حتـی طرفـداران او را ناخـوش آمده اسـت. فی المثل 
نوفـل بـن ابراهیم یکـی از شـاگردان راشدالغنوشـی میگوید کـه او در یکی از 
کاس هایـش در مسـجد مخاطبیـن را از خواندن کتاب شـهادت شـریعتی منع 

1. حسـین نازلـی آیدیـن، مدیـر انتشـارات فجـر )ناشـر کتـب شـریعتی در ترکیـه(، مجلـه ی »اندیشـه پویا«، 
شـماره 1، خـرداد 1391

2. حمید احمدی، شریعتی در جهان، ص203
3.  برای نمونه بنگرید به:

http://www.aman-dostor.org/11828
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=183163
https://www.youtube.com/watch?v=4d5bWCj-q1s
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کـرده اسـت، چراکـه در ایـن کتـاب ابوهریره مـورد طعـن و افترا قـرار گرفته 
اسـت. البتـه بن ابراهیـم تاکید میکند که ایـن منع دربرابر توجهی که الغنوشـی 
بـه کتب شـریعتی داشـت، مسـئله قابل ذکـری نیسـت!1 یعنی مخاطب سـنی 
شـریعتی او را فراطائفـی یافتـه و بعضـی اظهـارات او که اهل سـنت را خوش 

نمی آیـد را در تحلیـل کلـی اش از شـریعتی دخیـل نمی کند.

حتی بعضی از کسـانی که رویکردهای ضدشـیعی دارند از مباحث دکتر شریعتی 
بـه نفـع رویکردهای ضدشـیعی خود سواسـتفاده کـرده اند. فی المثـل میتوان به 
شـبکه ضدشـیعی صفـا اشـاره کـرد کـه از نقدهای دکتر شـریعتی بـه حکومت 
صفویـه بـه عنوان ابزاری برای نقد تشـیع اسـتفاده کرده اسـت.2 همچنین میتوان 
به سـایت »شـبکة الدفاع عن السـنة« که سـایتی کاما ضدشـیعی اسـت و برای 
مقابله با تشـیع راه اندازی شـده اشـاره کرد که در مطالب مختلفی، برای کوبیدن 

تشـیع به نظرات دکتر شـریعتی درباب تشـیع صفوی اشـاره کرده اسـت.3

افـکار دکتـر شـریعتی باعث رفع بدبینی بعضی از اهل سـنت نسـبت به تشـیع 
شـده اسـت. مشـخصا بحث تشـیع صفوی و علوی و تسـنن اموی و محمدی 
مـورد اقبـال قرار گرفته و نمونه ای از وحدت گرایی محسـوب میشـود.4 دکتر 
فریدالعطـاس نیـز معتقد اسـت درنـگاه کاربردی تر، شـریعتی و آثارش بسـیار 

بـه مـا در ایجاد وحدت میان شـیعه و سـنی کمک مـی کند.5

1. http://www.saaid.net/Doat/alkassas/m/1.htm

2. - https://www.youtube.com/watch?v=4NWSOFV4-H8

3. http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=183163

4. برای نمونه بنگرید به:
http://www.wata.cc/forums/showthread.php?47443-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%
D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%8A-
%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%8A

5. https://www.cgie.org.ir/fa/news/71286
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اما از طرف دیگر در بعضی اوقات مخالفان انقاب اسـامی و تشـیع با نسـبت 
دادن انقـاب بـه تفکـرات شـریعتی به او حمله کـرده اند1 و حتی سـخن از این 
رانـده انـد کـه شـریعتی آنهـا را فریب داده اسـت و سـبب شـده تا نـگاه آنها به 

تشـیع تعدیـل شـود و از ایـن طریق بـه انقاب خمینـی گرایش پیـدا کنند!2

بنابرایـن یکـی از دالیـل نفـوذ افکار شـریعتی در میان اهل سـنت ایـن بود که 
»گفتمانـش فرامذهبـی و حتـی فرادینی اسـت. قـرآن هم از آن جهـت که »ایها 
النـاس« میگویـد چنیـن گفتمانـی دارد. لـذا یـک مسـیحی هـم میتوانـد کتاب 
هـای دکتر شـریعتی را بخوانـد. او درباره دردهای مشـترک تمام جهان اسـام 

1. براي نمونه بنگرید به:
http://www.islamist-movements.com/38094

2. http://www.alburhan.com/Article/index/8649

ردی جمالت دکتر شریعتی منتشرشده در شبکه های اجتماعی 
ُ

نمونه هایی از ترجمه ک
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صحبـت میکنـد. لذا حتی کمونیسـت هـا هم میتوانند بـا آثار او ارتبـاط برقرار 
کننـد. مـا هـم اگـر از اول بـا »قـال الباقـر علیه السـام« و »قـال الصـادق علیه 

السـام« وارد گفتگـو و تعامـل بـا دیگران شـویم، نتیجه نخواهیـم گرفت.1«

البتـه نفـس روحانی نبـودن دکتر شـریعتی، در مقبول افتـادن فراطائفی بودنش 
نـزد مخاطـب اهل سـنت، تاثیر بسـیاری داشـته اسـت.2 به عبـارت دیگر مکا 
بـودن دکتر شـریعتی سـبب میشـود تـا طائفی نبودنـش راحت تر مقبـول واقع 
شـود. اگـر یک فـرد معمم همیـن حرفها را میزد شـاید نمیتوانسـت بـه اندازه 
ای کـه شـریعتی اعتمـاد اهل سـنت را جذب کـرد، اعتماد آنـان را جذب کند. 
یـک مـکا خیلی راحت تـر از یک معمـم میتوانـد فراطائفی بودن خـود را به 
مخاطـب اهـل سـنت اثبـات کنـد. شـاید یکـی از عواملی کـه شـهید مطهری، 
آنچنان که شایسـته تفکرات ارزشـمندش هسـت نتوانسـته در میان اهل سـنت 

نفوذ داشـته باشـد، روحانی بودنش باشـد.

1.  گفتگوی نگارنده با استاد محمدعلی آذرشب، کارشناس مسائل جهان اسام
2.  گفتگوی نگارنده با استاد حیدر حب اهلل، اندیشمند لبنانی

نمونه هایی از کتب ترجمه شده دکتر شریعتی به زبان تایلندی
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4. رویکرد همدالنه نسبت به چپ ها

در دوره ای کـه دکتـر شـریعتی زندگـی میکـرد، اندیشـه چـپ تقریبـا تمامی 
مراکـز دانشـگاهی دنیـا را از آن خود کـرده و رویکردهای انقابـی را تقریبا در 
تمامـی کشـورهای دنیـا نمایندگی میکـرد. درواقع ایـن مقطع تاریخـی، دوران 
اوج تفکـرات چـپ بـود و بـه یـک معنـا هم سـاحات نظـری و هم سـاحات 
انقابـی دنیـا در دسـت ایـن طیف بـود. اصوال »پـس از جنگ بیـن الملل دوم 
ضربـه ای اساسـی بـه رویاهای تجـدد اولیه وارد آمد و احتمال زوال و سـقوط 
غـرب قـوت و اعتبـار بیشـتری گرفـت. این اوضاع سـبب شـده بـود گفتمان 
چـپ و انتقـادی در غـرب گفتمـان غالب شـود. روشـنفکران جهان سـوم نیز 

متاثـر از این فضا شـدند.«1

بنابرایـن در جهـان اسـام نیـز بسـیاری از گروه هـا و افرادی کـه رویکردهای 
انقابـی داشـته و خواسـتار تغییـر وضعیت موجـود بودنـد، رویکردهای چپ 
داشـتند. کمااینکـه در ایـران قبـل از انقاب نیـز این فضا به شـکلی کاما عیان 

وجود داشـت. 

دکتـر شـریعتی برخاف بسـیاری دیگـر از اندیشـمندان مسـلمان در آن دوره، 
نـه تنهـا خـود و اندیشـه اش را به عنـوان »دیگری« اندیشـه هـای چپ مطرح 
نکـرد کـه بالعکـس سـعی کـرد بـا اتخـاذ رویکـردی همدالنـه بـا چـپ ها و 
تـاش درجهـت ایجـاد ادبیـات مشـترک بـا آنهـا، خـود را هـم جبهه بـا آنان 
وانمـود کنـد و نـه در مقابل شـان. به همیـن دلیل همانگونه که در میان سـطور 

1.  تطورات گفتمانهای هویتی در ایران، حسین کچویان، ص 115
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ایـن گـزارش بـه کرات اشـاره شـد توانسـت افـراد و گـروه های بسـیاری از 
چـپ هـا را بـه اسـام متمایل کنـد. و این فتـح الفتوحی بـود که او انجـام داد 

و بسـیاری دیگـر از متفکرین مسـلمان نتوانسـتند انجـام دهند. 

اتخـاذ چنین رویکردی توسـط شـریعتی ناشـی از فهـم واقعی پدیـده »چپ«، 
دالیل شـکل گیری و عوامل تداوم حیات آن توسـط اوسـت. امری که توسـط 
دیگر متفکرین مسـلمان اساسـا فهم نشـد. فضـای غالب متفکرین مسـلمان به 
دلیـل غلبـه رویکردهای معرفت شـناختی، بـا پدیده چپ از منظـری کامی و 
معرفتـی مواجـه شـد. درواقـع آنان چـون خود غـرق در انتزاعیـات و  مباحث 
کامـی و معرفتـی بودنـد، چپ را نیـز از منظر رویکردهـای معرفتی اش – که 

در رادیـکال تریـن شـرایط به الحـاد انجامیده بود – تحلیـل میکردند. 

درحالـی کـه شـریعتی بـا تکیـه بـر رویکـرد وجودشـناختی اش، می دانسـت 
کـه چـپ نه بر اسـاس عوامـل معرفتی، کـه درپی شـرایط نامناسـب اجتماعی 
– سیاسـی و بـه عنـوان امکانـی بـرای تغییـر وضـع موجـود شـکل گرفتـه و 
ادامـه حیـات میدهـد. درواقـع »مسـئله« چپ اساسـا معرفتـی نبوده و نیسـت. 
و اگـر در بعضـی متـون بـه رویکردهـای الحـادی روی آورده و یـا بدبینانه به 
دیـن و دیانـت نگریسـته، ناشـی از کارکـردی بـوده کـه ادیان دیگـر و بعضی 
از طیـف هـای سـنتی اسـامی در تخدیـر تـوده هـا و توجیـه وضـع موجـود 
داشـته انـد. درواقـع نقطه عزیمـت چپ ها در نسـبت گیری با دیـن و دیانت، 
مبانـی معرفتـی آنها نبوده اسـت، بلکـه نقطه عزیمـت آنها کارکـرد عینی ادیان 
و مذاهـب در عینیـت جوامـع بـوده اسـت. و از ایـن پایـگاه بـوده کـه بعضـا 
بـه رویکردهـای الحادآمیـز روی آورده انـد. درواقـع چـپ اساسـا یک سـنت 
اجتماعـی – سیاسـی اسـت و نه سـنتی فلسـفی و معرفتـی. آنچـه دال مرکزی 
گفتمـان چـپ اسـت، تغییر وضع موجود اسـت و نـه الحاد و مذهب سـتیزی. 
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بنابرایـن اگـر اندیشـمندی از پایـگاه مذهـب، بـه ارائـه راهنمای عملـی تغییر 
وضـع موجـود پرداختـه و عمـا درگیر مبـارزات انقابی شـود، خـود به خود 
رویکردهـای الحـادی چـپ هـا خنثـی خواهـد شـد. درواقع بـرای مبـارزه با 
مذهـب سـتیزی چـپ هـا نیـاز نیسـت کـه وارد مجـادالت فلسـفی و کامی 
بـرای رد اسـتدالالت آنهـا دربـاب وجـود یـا عـدم وجود خـدا یا مسـائلی از 
ایـن دسـت شـد، بلکـه کافـی اسـت تـا »عمـا« اثبـات کنید کـه دین نـه تنها 
مخـدر تـوده ها نیسـت کـه اتفاقا بهترین امکان برای بسـیج تـوده ها در جهت 

اهـداف انقابی اسـت. 

دکتـر  کـه  کاری  بنابرایـن 
شـریعتی میکنـد این اسـت 
کـه خـود را با چـپ ها در 
هـدف – کـه تغییـر وضـع 
موجود اسـت – یکی کرده 
و در رویکـردی همدالنه – 
نـه تقابلـی – در پـی اثبات 
این مسـئله اسـت که اسام 
میتواند بهتریـن عامل برای 
وضـع  تغییـر  و  انقـاب 
موجود باشـد. لذا شـریعتی 

میتوانـد از میـان چـپ هـا، که جمعیـت عظیمـی در آن دوران داشـته و بالطبع 
ظرفیتهـای بسـیار بزرگـی داشـته انـد، بـه بهترین نحـو یارگیـری کند. 

درحالـی کـه در طـرف مقابـل کثیـری از علمـای مسـلمان را داریـم که همت 
اصلـی خـود را در نفـی اسـتدالالت الحادی مارکسیسـت ها در بـاب وجود یا 

کتابهای دکتر شریعتی به زبان کردی نیز ترجمه شده 
است
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عـدم وجـود خداونـد و مسـائلی ماننـد آن صـرف کردند و علیرغم تاشـهای 
بسـیار نتوانسـتند موفقیتی کسب کنند. مشـکل اصلی این افراد همان پیشفرض 
اشـتباهی اسـت کـه بـدان گرفتارنـد: اینکه ذهن بر عین مقدم و مسـلط اسـت. 
آنهـا گمـان میکردنـد که مارکسیسـت ها اول رفته اند و مباحث فلسـفی شـان 
دربـاب ادیـان را اسـتخراج کـرده اند و سـپس برپایـه این مطالعات فلسـفی به 
مخالفـت بـا دین پرداخته انـد. درحالی که این مسـیر معکوس بـوده. آنها ابتدا 
در صحنـه عینـی جامعـه با دینداران بـه این خاطر که موید وضـع موجود بوده 
و بـه تخدیـر تـوده هـا 
بـه چالـش  میپرداختنـد 
سـپس  و  انـد  خـورده 
بنـدی  صـورت  بـرای 
نظـرِی درگیـری عملـِی 
بـه  بـا دینـداران،  خـود 
سـراغ مباحـث فلسـفی 
پیرامون دیـن رفته اند و 
آنچـه در رد ادیـان بدان 
را  انـد  داشـته  احتیـاج 
سـاخته و یـا بافتـه اند. 

نتیجـه این رویکـرد اکثر 
علمای مسـلمان آن شـد 
که ظرفیت عظیم جریان 
چپ کـه میتوانسـت در 
خدمـت جبهه حـق قرار 

کتاب اسالم شناسی دکتر شریعتی به زبان ژاپنی ترجمه 
شده است
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بگیـرد، نـه تنهـا چنیـن کارکردی پیـدا نکرد کـه در مقابلـه با جبهه حـق فعال 
شـد و انـرژی عظیمـی از جریـان اسـامگرا را نیز به خود مشـغول کـرد. ولی 
شـریعتی چـپ هـا را هـم داخل تیـم خود مـی آورد و نـه تنها بـرای درگیری 
بـا آنـان انـرژی خود را هـدر نمیدهد کـه اتفاقا از ظرفیـت آنها بـرای مقابله با 
منتفعـاِن وضـع موجـود اسـتفاده میکنـد. به صـورت خاصه میتـوان گفت که 
شـریعتی »مسـئله« چـپ ها را فهمیـده بـود و از طرف دیگـر از ظرفیت عظیم 
کّمـی و کیفـی آنـان نیز آگاه بود، لذا سـعی میکرد با پاسـخ مناسـب به مسـئله 

آنـان، جذبشـان کنـد. و موفق بود.

5. تبیین دین با ادبیات مدرن

تاش شـریعتی برای تبیینی مدرن و مشـخصا جامعه شناسـانه از معارف دینی 
بـرای کسـانی کـه از یک طـرف تعلقات مذهبی قـوی داشـته و از طرف دیگر 
تبییـن هـای سـنتی از آن را برنمـی تابیدند جـذاب بود. جمع بیـن »اصالت« و 
»معاصـرت« از خصوصیت های بارز شـریعتی اسـت1 که برای جواِن مسـلمان 
گرفتـار بحـران هویـت الجـرم جذاب اسـت. دکتر شـریعتی با تکیه بر سـنت 
جامعـه شناسـی مـدرن و البتـه »همدالنه« به سـراغ فهـم تراث دینـی آمده بود 
و نتیجـه چنیـن مسـئله ای شـکل گیری زبان مشـترک میـان او و روشـنفکران 
غیرمذهبـی بـود. شـریعتی بـا ایـن شـیوه توانسـت بسـیاری از روشـنفکران 
غیرمذهبـی را بـه مذهـب جذب کنـد. او با مفاهیمی سـخن میگفت که نسـل 

جدیـد آنهـا را فهمیده و بـا آن ارتباط برقـرار میکرد. 

1. گفتگوی نگارنده با دکتر محمدعلی آذرشب، کارشناس مسائل جهان اسام
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نکتـه دیگـری کـه بایـد در ایـن زمینه بدان اشـاره کـرد رعایت اصول روشـی 
در آثـار شـریعتی اسـت، امری که علمای مسـلمان توجه چندانی بـدان ندارند. 
حسـین رویـوران در گفتگـو بـا نگارنـده میگوید: »اسـاتید جامعه شناسـی در 
لبنـان میگفتنـد کتابهـای شـریعتی روشـمند اسـت و به همیـن خاطر مـا به او 

اقبال نشـان میدهیم.«

تلفیق شور و شعور

هنـری کـه دکتر شـریعتی داشـت و بسـیاری از افـراد دیگـر نداشـتند این بود 
کـه او بـه گونـه ای مـی نوشـت و سـخن می گفـت کـه میتوانسـت از مرحله 
عقـل عبـور کـرده و به قلـب مخاطـب نفوذ کنـد.1 نثر زیبـا، بیان احساسـی و 
شـاعرانه و شـور و هیجـان در گفتـار، امـری بـود کـه شـریعتی را از دیگـران 
متمایـز میکـرد. درواقـع شـریعتی تنهـا به »چـه گفتن« توجـه نمی کـرد، بلکه 
بـه »چگونـه گفتن« نیـز عنایتی ویژه داشـت. توجه شـریعتی بـه چگونه گفتن 
تاثیـر بسـیاری بـر مخاطبینـش مـی گذاشـت، چراکه اصـِل چگونه گفتـن، در 
مـورد هنـر فقـط صـادق نیسـت. در هـر مـوردی صـادق اسـت.2 دیگرانی هم 
بـوده انـد کـه حرفهایـی شـبیه به آنچـه شـریعتی میگویـد را گفته انـد ولی به 
دلیـل عـدم توجه و یـا ناتوانی در چگونه گفتن، نتوانسـته انـد قلوب مخاطبین 

را بـا خود همـراه کنند.

ایـن رویکـرد شـریعتی در بیان افـکار و اندیشـه هایش، موجبـات نقد و حتی 

1. گفتگوی نگارنده با دکتر علی اکبر ضیایی، رایزن فرهنگی سابق ایران در مالزی
2. http://drshariati.org/?p=3730



95

تحقیر بعضی از منتقدین را فراهم کرده اسـت. آنان معتقدند که آثار شـریعتی، 
احساسـی، شـاعرانه و عوامانه بـوده و وجهه ای »آکادمیک« نـدارد و لذا دارای 
ارزش علمـی چندانـی نیسـت. درحالـی کـه اتفاقا اتخـاذ این رویکرد توسـط 
شـریعتی نشـانه نبوغ اوسـت. او بـا تکیه بر رویکـردی وجودشـناختی، میداند 
کـه بایـد تمـام »وجود« مخاطـب را تحـت تاثیر قرار دهـد نه صرفـا »عقل« او 
را. امـام خمینـی »ره« مشـی انبیـا و اولیا را نیز کار کردن با جـان و دل مردم می 
دانسـتند نـه صرفـا عقـول آن هـا: » چنانچـه میدانیـم و می بینیم لسـان دعوت 
انبیـا علیهـم السـام و اولیـای خلص سـام اهلل علیهم، لسـان فلسـفه و برهان 
نیسـت، بلکـه آنـان بـا جـان و دل مـردم کار دارند و نتایـج براهیـن را به قلب 

بنـدگان خـدا می رسـانند و آنـان را از درون جـان و دل هدایت مـی نمایند.«1

شـریعتی ایـن هنـر را داشـت کـه حرفـی را کـه دیگـر متفکـران بـا توضیح و 
تفصیـل در چندیـن صفحـه بیان میکردنـد و درنهایت به دلیل خشـکی ادبیات 
بـه دل مخاطـب نمـی نشسـت، بـه گونـه ای فقـط در یـک جمله بیـان میکرد 
کـه تمـام وجود مخاطـب را به هیجـان آورده و در قلب او تثبیـت میکرد.2 این 

هنـِر »چگونـه گفتـن« امری اسـت که به شـدت 

1. صحیفه امام، ج 1۶، ص 219
2. گفتگوی نگارنده با دکتر راشد نقوی، کارشناس پاکستانی
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در جمـع بنـدی بخـش توصیـف، دالیـل افـول اقبـال بـه آثـار و افـکار دکتـر 
شـریعتی در سـطح جهان اسـام را برشـمردیم. امروز و بعد از بحران سـوریه، 
فرقـه گرایی در جهان اسـام شـدت گرفتـه، ذهنیت های ضدشـیعی مضاعف 
شـده و محبوبیـت ایـران نیـز کاهش یافته اسـت. با اتمـام بحران سـوریه همه 
اینهـا در حـال تعدیـل اسـت اما تـا برطرف شـدن کامـل راهـی دراز در پیش 

است. 

امـا از سـوی دیگـر اتفاقاتـی در سـطح دنیـا در حال وقوع اسـت کـه زمینه را 
بـرای طـرح مجـدد افکار دکتر شـریعتی و یا افکار شـبیه بـه آن را مهیا میکند. 
تقریبـا از یـک دهه قبل و با تجربـه ناموفقی که از حاکمیت لیبرال دموکراسـی 
بـر اکثـر حکومتهای دنیـا حاصل شـده، رویکردهای چپ و ضدسـرمایه داری 
کـم کـم در حال جـان گرفتن دوباره هسـتند. »چـپ« کنونی شـاید اختافاتی 
بـا چـپ قدیمی کـه متمثـل در رویکردهای سوسیالیسـتی و مارکسیسـتی بود 
داشـته باشـد، ولـی بـه هرحال چـپ اسـت و ضدسـرمایه داری. امـروز دیگر 
چـون دهـه 90 میـادی نیسـت کـه لیبـرال دموکراسـی مغرورانـه دم از پایـان 
تاریـخ بزنـد و خـود را تنهـا راه نجـات بشـریت معرفـی کنـد، بلکه شکسـت 
عینـی رویکردهای سـرمایه دارانه، زمینه را برای جایگزین شـدن آن با نظامات 
بدیـل دیگـر فراهـم کرده اسـت. اکنـون کار بـه جایی رسـیده اسـت که حتی 
فوکویامـا صاحـب نظریه پایان تاریخ بر اسـاس لیبرال دموکراسـی در مصاحبه 
بـا بـی بـی سـی میگویـد: »من فکـر نمی کنـم که جهـت تاریـخ، هنـوز هم به 

سـمت لیبرال دموکراسـی باشد.«1

1.https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/07/26/532006/%D8%A7%D8%B9%D8%
AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9
%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D-
B%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86
-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8
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درچنیـن فضایـی طـرح مباحـث عدالتخواهانه از منظر اسـامی حتمـا میتواند 
جـذاب باشـد. مباحثـی کـه دارای ایـده هـای نـو و در عیـن حـال متکـی بـر 

ایـن  باشـند.  اسـامی  مبانـی 
مباحـث بایـد دارای رویکردی 
ناظـر  و  بـوده  وجودشـناختی 
بـه عینیـت اجتماعـی و امـور 
انضمامـی و ملمـوس صـورت 
همچـون  واال  شـوند،  بنـدی 
سـایر کتبی کـه دربـاب اقتصاد 
اسـامی در طی سـالها نگاشـته 
شـده و سرنوشـتی جـز خـاک 
خـوردن در کنـج کتابخانـه هـا 
بـی  مـورد  انـد،  نکـرده  پیـدا 
توجهـی قـرار خواهنـد گرفت. 

طـرح  بـرای  زمینـه  بنابرایـن 
دوبـاره دکتر شـریعتی در جهان 
اسـام تـا حـدی فراهم اسـت. 

کمااینکـه در چنـد سـال اخیـر در خود ایران نیز در پی عیان شـدن مشـکات 
عدیـده رویکردهـای سـرمایه دارانـه، زمزمـه هایـی از گوشـه و کنـار محافـل 

علمـی کشـور مبنـی بـر لـزوم بازگشـت به شـریعتی شـنیده میشـود. 

%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D9%86%
D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

کتاب پروفسور وانگ جه جوانگ از چین با عنوان 
»تحقیق در اندیشه و تفکرات علی شریعتی«
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فی المثل در افغانسـتان و درپی شکسـت غرب پس از اشـغال این کشور زمینه 
بـرای بازگشـت بـه رویکردهای ضدغربـی و چپ دوباره فراهم شـده اسـت. 
دکتر لطیف پدرام از اندیشـمندان افغانسـتانی در این رابطه میگوید: »شکسـت 
غـرب در افغانسـتان به دلیـل گسـترش روزافـزون فقر و تشـدید شـکاف های 
طبقاتـی، تعطیـل شـدن عدالـت بـه تبع اشـغالگریها، شکسـت اخاقـی غرب 
در زنـدان ابوغریـب هشـداری بـه نخبـگان و مـردم افغانسـتان بـود. امـروز 
شـریعتی بـار دیگـر به محـور اصلـی بحث هـای دانشـگاهی، آزادی، اخاق و 
عدالت خواهـی مبـدل شـده اسـت. برگشـته ایم تا شـریعتی را بازخوانـی کنیم. 
ایـن تولـدی تـازه بعد از وقفـه ای کوتاه اسـت. امروز هـم نواندیشـان دینی او 
را میخواننـد و هـم مارکسیسـت ها و هم نسـلی کـه به سـخن فریدریک نیچه 
و داستایفسـکی سـیر نزولـی تاریـخ روح را تماشـا میکننـد. شکسـت اخاقی 
غـرب و آمریـکا و تشـدید شـکاف های طبقاتـی کـه جامعـه را به سـرعت بـه 
طبقاتـی فقیـر و ثروتمنـد تقسـیم کرده، بـاز و باز رادیکالیسـم شـریعتی و نیاز 
بـه شـبح مارکـس )به بیـان خود شـریعتی( را در برابر مـا قرار داده اسـت. این 
روزهـا، بیـش از هر زمان دیگر اندیشـه های عدالت جویانه در کشـور ما مطرح 
شـده اند. بازخوانـی شـریعتی نشـان گرایـش بـه سـوی سوسـیال دموکراسـی 
اسـت نـه نولیبرالیسـم و لیبرال دموکراسـی... فکـر میکنم بار دیگـر فرصت آن 
فراهـم شـده تـا بـا تکیه بر شـریعتی بـه نقد جـدی امپریالیسـم بپردازیـم و بر 
ناامیدیهامـان غلبـه کنیـم. امروز در افغانسـتان ایـن صدا را میشـنویم. این روح 

دوبـاره بازگشـته اسـت. مـردم بـار دیگر به شـریعتی نیـاز پیدا کرده انـد.«]1[

در ترکیـه نیـز بـا توجه به رویکردهای سـرمایه دارانه حزب عدالت و توسـعه، 
قـوت گرفتـن رویکردهـای چـپ دور از انتظـار نیسـت، کمااینکـه اکنون هم 
بعضـی از هواداران دکتر شـریعتی مثل »مسـلمانان ضدکاپیتالیسـم« از مخالفان 
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جـدی اردوغـان بـوده و بـا تکیه بـر آرای دکتر شـریعتی رویکردهـای چپ را 
ترویـج میکنند.

دکتـر فریـد العطـاس از اندیشـمندان اهل سـنت میگوید: »چیزی که شـریعتی 
در مـورد آن سـخن گفته اسـت، در مورد طبقـات اجتماعی، در مـورد نزاع ها، 
نـزاع میـان هابیل و قابیل، حسـین)ع( و یزیـد، اینها چیزهایی هسـتند که هنوز 
نیـز وجـود دارند. پس تفاوت طبقاتـی و ناعدالتی اقتصادی مشـکاتی قدیمی 
بـوده انـد که هنـوز هم با آن ها در ایران و دیگر کشـورهای اسـامی و حقیقتًا 
در تمـام دنیـا مواجـه هسـتیم. بـه نظـر مـن این یـک دلیل بـرای بازگشـت به 

است.«1 شریعتی 

اصـوال هرجایی که سیاسـتهای سـرمایه دارانه وجود داشـته باشـد، زمینه برای 
گسـترش رویکردهـای چـپ هـم فراهم اسـت، خاصه آن که جامعه شکسـت 
آن را روی زمیـن حـس کـرده باشـد. بنابرایـن امـروز با شکسـت تجربه چند 
دهه سـیطره لیبرال دموکراسـی، دوباره با بازگشـت چپ مواجه هسـتیم و این 
ما هسـتیم کـه تصمیم میگیریم بـا آن چگونه برخـورد کنیم. فـی الواقع میتوان 
چونـان گذشـته، با عـدم فهم پدیـده چپ و نگریسـتن به آن از منظـر معرفتی 
و کامـی، چـپ را خصـم خـود تصـور کنیـم و یـا اینکـه چونان شـریعتی از 

موضعـی همدالنـه سـعی در تصرف در رویکردهای چپ داشـته باشـیم.

الزم بـه تاکید اسـت کـه توصیه ما به درپیـش گرفتن رویکردی شـبیه رویکرد 
دکتـر شـریعتی بـه معنـای تاییـد محتـوای تمـام کتب او نیسـت، بلکـه بحث 
بیشـتر ناظـر بـه »روش« و »رویکـرد« وی اسـت نـه محتـوای تفکـر او. قطعـا 
میتـوان محتـوای بهتـری از آنچـه شـریعتی بیـان کـرده را بیـان کـرد و حتمـا 

1. https://www.cgie.org.ir/fa/news/71286
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میتـوان و بایـد آن را »اسـامی« تـر کرد.

متاسـفانه ادبار عجیبی در سـطح سیاسـتگذاران فرهنگی جمهوری اسـامی در 
قبـال آثـار دکتـر شـریعتی وجـود دارد. به طوری کـه فی المثل از بدو تشـکیل 
سـازمان فرهنـگ و ارتباطـات اسـامی، از سیاسـت هـای ایـن سـازمان عـدم 
توجـه بـه کتـب دکتر شـریعتی بـوده اسـت و تاکنون حتـی یک کتـاب از وی 
از سـوی انتشـارات رسـمی این سـازمان یعنی انتشـارات الهدی منتشـر نشده 
اسـت.1 ایـن ادبـار در حالی اسـت کـه در جای جای ایـن گزارش بـه تاثیرات 
بـزرگ آثار دکتر شـریعتی در جهان اسـام کـه در بعضی موارد سـبب گرایش 
چپ ها به اسـامگرایی و حتی بعضا گرایش افرادی از تسـنن به تشـیع شـده 
اسـت اشـاره شـد. تاثیراتی که دیگر متفکـران علیرغم حمایتهـای حکومتی از 
آن محـروم بـوده انـد. خـط کشـیدن بر ایـن ظرفیت عظیـم تنها از عهـده نگاه 

هـای تنـگ نظرانه بر مـی آید. 

در شـرایط کنونـی جهان اسـام و با توجه به تصویری طائفـی که از جمهوری 
اسـامی در اذهان امت اسـامی سـاخته شده، طبیعی اسـت که سرمایه گذاری 
روی غیرمعممیـن بهتـر میتوانـد نتیجـه دهـد. گفتـه شـد کـه یکـی از دالیـل 
پذیرفتـه شـدن شـریعتی نزد مخاطب اهل سـنت بـه عنوان فـردی فراطائفی و 
بـه دور از تعصبـات فرقـه ای، نفـس مـکا بودن وی بـود. ایـن اتفاقی طبیعی 
اسـت. کمااینکـه جامعـه شـیعی مـا نیـز، فـارغ از محتوایـی کـه ارائه میشـود 
حساسـیت بیشـتری نسـبت به علمای اهل سـنت دارد تا روشـنفکران آنان. و 
از میـان غیرمعممیـن هیـچ کـس چون شـریعتی نتوانسـته در میان اهل سـنت 
نفـوذ داشـته باشـد. و گفتـه شـد کـه امـروز هـم بـه دلیـل شـروع گرایـش به 

1. گفتگو با دکتر علی اصغر شعردوست، سفیر سابق ایران در تاجیکستان و مدیر سابق انتشارات الهدی
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رویکردهـای ضدسـرمایه داری، فضا بـرای طرح دوباره افـکار و آثار او فراهم 
اسـت. شـریعتی و امثـال او که از منظری وجودشـناختی – و نـه صرفا معرفت 
شـناختی - رویکـردی انتقـادی نسـبت بـه مدرنیتـه و سـرمایه داری اتخـاذ 
میکننـد، و بـه دلیـل معمم نبودن قابلیت پذیرش بیشـتری در میـان جامعه اهل 
سـنت دارنـد، میتواننـد درهای بسـته جامعـه اهل سـنت را دوباره بـه روی ما 

بـاز کنند. 

از سـوی دیگـر، بـرای ایجـاد گفتگـو و تبـادالت فرهنگـی بـا جهـان اسـام، 
میتوانیـم بـه جای پنجـره های حساسـیت زا، کـم اشـتراک و غیرمفیدی چون 
پنجـره هـای کامـی و فقهـی، بـر روی علـوم اجتماعـی کـه در آنها بـا جهان 
اسـام سرشـار از اشـتراک نظر هسـتیم و حساسـیت های آن نیز بسـیار کمتر 
اسـت متمرکـز شـویم. یکـی از دالیـل اقبـال بـه شـریعنی نیز همین اسـت که 
او نـه از دروازه فقـه و کام، کـه از دریچـه علـوم اجتماعـی وارد تخاطـب بـا 

میشـود.  مخاطبینش 

اصـوال مـا باید یاد بگیریـم که برای گفتگو بـا جامعه اهل سـنت، باید با چهره 
»فرهنگـی« خـود وارد تخاطـب بـا طـرف مقابل شـویم و نه چهـره »مذهبی«. 
ورود از دریچـه مذهـب، حتـی اگـر بـا رویکردهـای تقریبـی باشـد نمیتوانـد 
تاثیرگـذاری جـدی ایجـاد کنـد. در این 40 سـال تجربه شـده که حتـی دلبری 
هـای مذهبـی از اهـل سـنت هـم نمیتوانـد راهگشـا باشـد. کمااینکـه »رض« 
نوشـتن هـای جنـاب تسـخیری کنار اسـامی خلفا، هیـچ گاه نتوانسـت تاثیری 
کـه دکتـر شـریعتی بـدون »رض« نوشـتن کنار اسـم خلفا و حتـی نقدهای تند 
علنـی بـه آنها در جهان اسـام گذاشـت را داشـته باشـد، همان دکتر شـریعتی 
ای کـه بـا تاسـیس سـازمان فرهنـگ و ارتباطـات اسـامی و ریاسـت جنـاب 
تسـخیری بـر آن، پرداختـن بـه آثـار او ممنـوع اعـام شـد! ایـن از عجایـب 
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روزگار اسـت کـه ظرفیـت عظیمـی چـون شـریعتی بـه راحتـی کنار گذاشـته 
شـده و سـعی می شـود با روشـهای حساسـیت برانگیز و شـاذی چون تمجید 

از خلفـا دل اهـل سـنت ربوده شـود!

مثالهـای بسـیاری از تاثیرات گسـترده شـخصیتهای فرهنگی – و نـه مذهبی - 
ایرانـی و شـیعی بـر جهـان اسـام وجـود دارد. فی المثـل تاثیری که شـهریار 
شـاعر ترک زبان بر کشـور آذربایجان گذاشـته اسـت، هیچ شـخصیت مذهبی 
دیگـر نگذاشـته اسـت. تاثیـری کـه اشـعار حافـظ و سـعدی و فردوسـی بـر 
جامعـه تاجیکسـتان داشـته اسـت، هیـچ یـک از کتب حوزویـان ما نداشـته و 

نخواهند داشـت.

اینکـه گمـان کنیم تاثیرگذاری »شـیعی« حتمـا باید از رهگذر یـک معمِم ریش 
بلنـِد تسـبیح به دسـت بگـذرد، احتماال از قلت هوش ماسـت. فی المثل شـعر 
شـهریار منفـک از تربیـت شـیعی او نیسـت، کمااینکـه بسـیاری از اشـعار او 
مسـتقیما در مـدح ائمـه »ع« و مشـخصا امیرالمومنین »ع« اسـت. تاثیرپذیری از 

شـهریار یعنی تاثیرپذیری از تشـیع.

آنچـه دربـاره شـریعتی و لـزوم مطـرح کـردن او گفتـه شـد نـه صرفـا ناظر به 
شـخص دکتـر شـریعتی کـه بیشـتر تاکیـد بـر رویکـردی اسـت که او داشـت 
و موثـر واقـع افتـاد. طبعـا بایـد دنبـال مصادیـق دیگـری از ایـن رویکـرد که 
ظرفیـت هـای بزرگـی بـرای ایجـاد گفتگو بـا جهان اهل سـنت دارد گشـت. 
یکـی از ایـن مصادیـق سـید مرتضـی آوینـی اسـت. متفکـری کـه اکثـر نقاط 
مثبـت دکتـر شـریعتی را داراسـت و البته مقبولیت بیشـتری در میـان حوزویان 

و سیاسـتگذاران فرهنگـی جمهـوری اسـامی دارد.






