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 تاثیرگذاریھا و تاثیرپذیرھای دکتر شریعتی 

  مرتضی باقیان 

  

به بعد،  ۵٠ی ھای تاثیرگذار و مطرح در تاریخ اجتماعی ایران از دھهعنوان یکی از شخصیتدکترعلی شریعتی به

ی احمد با نفوذترین چھرهاگر آل. ھه را به خود اختصاص دادای ظاھر شد که فضای فکری کشور در آن دگونهبه

این جایگاه را به خود اختصاص داد و نسل روشنفکر و  ۵٠بود، بدون شک شریعتی در دھه  ۴٠ی روشنفکری در دھه

ا پرداز سیاسی نبود ولی بھر چند که او یک نظریه. جوانان تحصیل کرده و حتی برخی طالب را به دنبال خود کشاند

ی شریعتی با شناختی که از زمانه. آمدحساب میھای سیاسی بهنظریات اجتماعی خود، ایدولوگ بسیاری از فعالیت

وی که در محیطی مذھبی و آشنا با تعالیم دینی پرورش یافته بود، . خود داشت، به نقد توام سنت و مدرنیته پرداخت

جامعه شناسی و فلسفه درغرب، با تفکرات جدید غربی نیز با تحصیل در سوربن، بعنوان یکی از بزرگترین مراکز 

ھای خود از اسالم و تفکر غربی، روح جدیدی در پس از بازگشت به ایران بر آن شد تا با اندوخته  آشنایی پیدا کرده و

یدی از شریعتی با نقد تفکرات سنتی و غربی رایج ، در صدد ارائه تعاریف جد. کالبد حرکتھای سیاسی در ایران بدمد

ی روشنفکر بود، از آن دسته از ی طبقهکه او قائل به نقش پیامبرگونهدرحالی. روشنفکری در جامعه ایرانی برآمد

کند و پیشنھاد اند، انتقاد میی خود را فراموش کردهروشنفکرانی که به پیروی از غرب و اروپا، ریشه و پیشینه

  .دھدرا می» بازگشت به خویشتن«

ر شریعتی و شروع به فعالیت حسینیه ارشاد، دانشجویان مذھبی که تا این سالھا نسبت به با ظھور دکت

در سایه نشر و گسترش افکار شریعتی و فعالیتھای . مارکسیستھا در دانشگاه در اقلیت بودند، رشد و بالندگی یافتند

و موج جدید تیپ  جه شد، حسینیه ارشاد به تدریج فعالیتھای دین ستیزی رژیم در دانشگاھھا با شکست موا

دانشجوی مذھبی در دانشگاه شکل گرفت؛ ھمچنین گفتار و کردار شریعتی و تأثیر آن بر دانشگاه و دانشجویان، دید 

اول اینکه از یک : دکتر شریعتی به دو دلیل برای دانشجویان جذابیت داشت. مردم نسبت به دانشگاه عوض کرد

و دوم اینکه وی دارای افکار  مکاتب غربی نشده بود   یل در اروپا، فریفتهخانواده مذھبی برخاسته و به رغم تحص

  i[1].اسالمی ـ انقالبی بود

. شریعتی تالش نمود از پایگاه اسالم انقالبی و نه اسالم سنتی، دانشجویان را برای مقابله با رژیم مجھز نماید

گ مبارزه و شھادت، به پویایی دین اسالم که گرایش او به خوبی به نقد علمی مارکسیسم پرداخت و با احیای فرھن

از این زمان است که شریعتی به منظور پیوند بین روشنفکر و روحانی . دانشجویان را به ھمراه داشت، ھمت گماشت

ھایی که روحانیون و روشنفکران نسبت به ھم  وی با شفاف کردن روحانیت و بر طرف کردن بدبینی. وارد عمل شد

در واقع شریعتی یکی از عوامل مھم اتصال دانشجویان به روحانیون و . جب آشتی بین این دو گروه شدداشتند، مو

  .شود محسوب می) ره(شخص امام

دکتر شریعتی با کتاب امت و امامت خود با ترسیم رھبری متعھد انقالبی، که در واقع برای سرنگونی یک نظام 

نقش   کند، جامعه را برای ورود به یک دنیای تازه و یک مرحله جدید آماده میآید و  استبدادی وابسته به صحنه می

پیوند دانشجویان با روحانیون مبارز و به ویژه . در نزد دانشجویان بر عھده داشت) ره(ای در شناساندن امام عمده

به نحوی که در نھایت، ایشان  تر گردد، در نزد دانشجویان رفیع) ره(ھای دکتر شریعتی موجب گردید، جایگاه امام اندیشه

از طرف دانشجویان دفعتًا صورت ) ره(پذیرش امام. به عنوان رھبر یک جنبش انقالبی از طرف دانشجویان پذیرفته شدند

  ii[2].نگرفت، بلکه این امر در یک روند چند ساله تکامل یافت
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انشجویان و روشنفکران از سوی خمینی و روحانیت از یک سو و د] امام[به اعتقاد جان فوران شریعتی میان 

او در . دیگر، پل زد و از طریق آنان با سایر طبقه ھای شھری از جمله کارگران، محرومان و مھاجران ارتباط برقرار کرد

در جریان رویدادھای انقالبی سال . ضمن الھام بخش مجاھدین خلق و گروھھای چریکی طرفدار اسالم انقالبی بود

-شریعتی، که در واقع مجموعه سخنرانیھای او بود، در دانشگاه و بازار علنًا به فروش میش کتابھای ١٣۵٧/م١٩٧٩

خمینی ] آیت اهللا[شد، در تظاھرات مردم از نظر شماره بعد از تصاویر رسید و عکسھایش که به دیوارھا چسبانیده می

  iii[3].شدانقالب محسوب می خمینی نیروی روشنفکری عمده] آیت اهللا[شریعتی حتی بیش از ... گرفتقرار می

دارد فضل الرحمان اسالم شناس مشھور در کتاب خود با عنوان اسالم و مدرنیته در خصوص شریعتی اظھار می

شریعتی دومین کوشش برای مدرن سازی "بنظر وی . که او یکی از متفکران اصلی در تاریخ اسالمی نوین است

به تعبیر ." ، صورت گرفته بود) میالدی ١١قرن (صر غزالی اسالم را بر عھده گرفته است، کوشش نخست در ع

  :عبدالرحمان، این دو مسیر مدرن سازی در اسالم، راھھای جدیدی برای تعلیم و تربیت جامعه مسلمین عرضه کردند

وجه برجسته ... اجتماعی برای فعالیت سیاسی بود -پیام شریعتی دعوت به ایجاد یک آگاھی اخالقی

 –تاریخی از قرآن بود، و در عین حال اصول اجتماعی  –ه مدعی استخراج اصول اجتماعی برنامه شریعتی ک

... بسیار متفاوت از ... گرفت، یک تالش تحقیقاتی بزرگ بود که تاریخی مدرن را بررای تفسیر قرآن بکار می

  iv[4].آنھایی بود که اسالم را بر سر آن ایستاده بودند

داند که پردازد و او را یکی از اندیشمندان و متفکرانی میبه ابعاد و عناصر آراء شریعتی می  بیژن عبدالکریمی نیز

بحران در اندیشه اجتماعی دوران معاصر را بخوبی درک کرده بود و کوشیده است تا به نگرش نوینی در تفکر اجتماعی 

صرف ... . ترین معنای کلمه نایل آید ترین و غیر فرمالیستیفلسفه سیاسی بر اساس جوھر اندیشه دینی به عمیق

بایست یکی از بزرگترین نظر از سایر جنبه ھای ایدئولوژیک، سیاسی و اجتماعی شریعتی، بدون شک وی را می

فالسفه سیاسی فرھنگ اسالمی و یکی از معدودترین متفکرین جوامع مسلمان دانست که اندیشه و دیدگاھھایش 

ھارچوبھای قومی، فرقه ای، ملی و حتی ایدئولوژیک، بعنوان یک متفکر جھانی و در ھم قابلیت آن را دارد که خارج از چ

آنچه که شریعتی را از سایر متفکران ما به جھاتی متمایز . زبانی و دیالوگ با سایر روشنفکران جھان بر وی تکیه شود

سائل عصر و تمدن کنونی و نیز سازد، عبارت است از استقالل اندیشه، آشنایی و درکی عمیق از روح زمان و ممی

  .v[5]بینی مذھبی و تفکر دینیتکیه اساسی و بنیادین بر جھان

   اشخاص تاثیرگذار بر اندیشه شریعتی). ١- ١ 

  :ژاک برک). ١-١-١

به گفته خود او، این . کندیاد می" معبودھای من" ژاک برک از جمله اشخاصی است که شریعتی از وی با عنوان

اندازی ته فرانسوی تاثیری بسیار شگرف در تحول شناخت وی از مذھب و دست یابی به چشماسالم شناس برجس

چنانچه از ھمین رھگذر بود که دریافت حتی اگرچه واژگان معنایی ابدی و ویژه . جامعه شناسانه از جھان داشته است

ھا در نتیجه واژه. عرض دگرگونی استبرای خود دارند، اما ھدف از آنھا در حاشیه زمانی خاص در دوران گوناگون، در م

توانند از ابزارھایی بی روح برای وراجی ھای بی ھدف و وسیله ھایی برای تحمیق، به ابزارھایی برای دگرگونی می

او ھمه اصطالحات عام بکار گرفته شده از فرھنگ واژگان ھر مسلمان را برگرفت و آنرا . سیاسی و اجتماعی بدل شوند

ود تا آنجا که واژه ھا و مفاھیمی که در خاطره تاریخی شیعه ایرانی با تسلیم، سرنوشت باوری و آه و دوباره تفسیر نم

   .vi[6]ناله بر خود، ھمراه و ھمخوان بود، ناگھان به مفاھیمی نیرومند و پویا و کنش برانگیز تبدیل شد
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  رژان پل سارت). ١-١-٢

اگزیستانسیالیست، علیرغم انتقاداتی که شریعتی بر مادیگرایی سارتر بعنوان بزرگترین یکی از بزرگترین فالسفه 

سارتر بویژه از آن رو که بیانگر نقش انسان " وجود"فلسفه . فلسفه او داشت، تاثیر ژرفی در تفکر وی از خود باقی نھاد

صمیم خاص و ، و تعھد در برعھده گرفتن نتایج این گزینش، جھانی بودن ھر ت"انتخاب"در تاریخ و مسئولیت او در 

ھمچنین تالش سارتر در پیوند . باشدسرانجام حق فرد در شوریدن، در روح انقالبی آثار شریعتی قابل تشخیص می

توانست نقطه آغازی برای تلفیق اندیشه ھای مختلف با دادن فسلفه وجودی با اندیشه ھای مارکسیستی نیز می

   .vii[7]یکدیگر از سوی شریعتی باشد

  نانوفرانتس ف). ١-١-٣

-آثار فرانتس فانون، به ویژه دوزخیان زمین به خاطر آنکه با قدرت و رسایی، باورھای خود شریعتی را باز می

کرد که انسان استعمار شده یا نیمه استعمار شده فانون این باور شریعتی را تقویت می. انگیختگفت، او را بر می

اریخ یو فرھنگ ویژه خود را باز بکاود و عناصر و مواد بومی و جھان سومی باید به خویشتن خویش بازگردد و سنتھای ت

شریعتی بر سر نقش   فانون و. درست را یافته و سپس انسانی تازه را بر پایه اندیشه ای تازه و تاریخی تازه بیافریند

   .viii[8]اسالم در مبارزه فراگیر علیه استعمار، با ھم مکاتبه و داد و ستد و آراء اندیشه داشتند

  چجورج گوروی).١-١-۴

او در . گیری اندیشه ھای روشنفکرانه غربی خود را نیز مدیون جورج گورویچ بودشریعتی بخش مھمی از از شکل

. کردطول اقامت پنج ساله خود در پاریس با آگاھی کامل و به شیوه ای سامانمند در جلسات درس گورویچ شرکت می

ندیشه ھای سوسیالیستی بر روی شریعتی را برگرفته از نقش گورویچ بر رسد اگر بخشی از تاثیرات ابعید بنظر نمی

تر این استاد جامعه شناسی سوربن بر شریعتی را بتوان در شیوه گرویچ برای وی بدانیم ، اما شاید نقش اساسی

را فراھم شناسانه مارکس و در عین حال نقد جنبه ھای ساختاری آن دانست، که این امکان برگرفتن چھارچوب جامعه

و این ھمان برخوردی بود که  ix[9]کندآورد تا دانش فراگرفته شده را بر پایه درک و دریافت خود، تفسیر و باز تفسیر می

دانند که به چنانچه بسیاری، تفکر شریعتی را تلفیقی از تفکر چپ با اسالم می. شریعتی با مارکسیسم داشت

   .وسیله خود او تفسیر و باز تعریف شده است

  نلویی ماسینیو).١-١-۵

ماسینیون نقش مھمی در شکل گیری رگه ھای عرفانی تفکر شریعتی داشت، او با الھام از مھربانی و 

دلسوزی ژرف ماسینیون نسبت به تھیدستان و ستمدیدگان و نیز باور خویش به عدل و داد به عنوان اصل بنیادین 

و باورمندان راستین به ھر یک از ادیان ابراھیمی قائل  سیاسی برای ھمه یکتاپرستان - مذھب، رسالتی اجتماعی

شریعتی از شخصیت نیرومند ماسینیون نیز تاثیر گرفته بود که حتی در پیران سالگی نیز مواضع سیاسی .  x[10]بود

   .ستودگرفت و حمایت او از آزادیخواھان و و زندانیان سیاسی را میاستواری در زمینه عدالت اجتماعی می
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