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دروازه های گوناگوِن شهِر یوسف

در داستاِن یوسف آمده است که وقتی فرزنداِن یعقوب می خواستند از کنعان به مصر و شهرِ یوسف بروند، یعقوب به جمِع فرزنداِن برومندش نصیحت 
کرد که همگی از یک دروازه واردِ شهر نشوید و سعی کنید هر کدام از یکی از دروازه های شهر پا به درون بگذارید. در تفاسیرِ قدیمی، در توضیح و توجیهِ 
این توصیٔه یعقوب آمده است که علت این توصیه آن بوده که مبادا ورودِ یکجای این مرداِن رشید و برومند باعِث جلِب توجهِ مردمِ نظاره گر شود و آنان 
موردِ چشم زخم قرار گیرند. مسالٔه جلِب توجه نکردن ) و به دنبال اش مثالً چشم زخم نخوردن ! ( نیز البته برای خود توجیه و دلیلی است، اما می توان این 
حکایِت اسطوره ای را به گونٔه دیگری نیز فهمید. منظورِ یعقوب از ورودِ فرزندان اش از دروازه هاِی مختلف به شهر، نه به خاطرِ مردمِ شهر، بلکه به خاطرِ خودِ 
آنان بوده است، به این معنا که آنان هر کدام از زاویه و دروازه ای متفاوت واردِ شهر شوند تا بتوانند با اَضالع و اکناِف مختلِف شهر و مردمان اش و زندگی 

و نظراِت آنان ) از جمله دربارٔه حاکماِن شهر و یوسِف مدیر و دوراندیش ( آشنا شوند.

حال، هر کدام از ما، نسِل دهٔه پنجاه نیز حاصِل تجربه های متفاوِت زیستِی فردی و فکری و... بوده ایم و هر کدام از دروازه ای به ایران و وقایع اش 
نگریسته ایم و از جمله، هر یک، از دروازه ای واردِ شهرِ شریعتی شده ایم. از خانواده های مختلف، با فرهنگ ها و تربیت های گوناگون، از طبقاِت مختلف، از 
تهران و شهرستان، از شهرهای بزرگ و کوچک، زبان ها و قومیت های متنوع، با جنسیِت مرد و زن، با دانش و سواد و تحصیالِت گوناگون، با روحیات و 

ُخلق و خوهای خاص و متنوع و... من نیز یکی از هزاران بوده ام و حامِل تجربٔه زیستِی خاِص خودم.

اما پرسِش شما مرا پرتاب کرد به دوراِن اَواِن نوجوانی، به بسترها و موقعیت ها و جاذبه های گوناگونی که آن زمان، من و امثاِل مرا در بر می گرفت. 
عقاید و روحیات و شخصیِت مان را رنگ می زد و بسط می داد و یا مقید و محدودمان می کرد. این پرتاب شدن، علی رغمِِ حافظٔه ضعیف ام، چه خاطراِت 
فراموش شده ای را به یادم آورد. سعی کردم تا حِد امکان، با نگاه و دیِد امروز به آن خاطرات و گذشتٔه سپری شده ننگرم و تالش کنم حس و حال و نگاهِ 

همان دوران را برای خود مجسم کنم و تاثیرِ شریعتی را، به گونه ای که در همان دوران اتفاق افتاد، بازسازی کنم.
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اما تاثیرِ شریعتی را باید در توصیف و بازسازِی محیط و شرایط و ذهنیات و روحیاِت آن زمانه بازجست. از جمله در خانواده ام، از طبقٔه متوسط، با پدری 
مذهبِی سنتی اما باز و منتقِد روحانیون، بسیار کم حرف و آسان گیر، کم توقع و خوش بین و درویش مسلک، و مادری مذهبی و سنتی، اما محافظه کارتر و 
خوش بین به روحانیون، و مادر بزرگی مذهبی که برایم، در یک خانوادٔه پُر جمعیت، همه مهر و حمایت بود و یادآورِ لطف و صفا و محبِت فراگیر و پرگذشت 
و خطاپوِش خدا. پس یک بستر و کشش و جاذبه، مذهب و شخصیِت سنتِی خانواده ام ) با گونه  گونِی نگاه و شخصیِت هر یک از آنها ( بود. این بستر، توسِط 
محیط نیز به شدت تقویت می شد. جلسٔه قرائِت قرآنی که در منزِل پدر بزرگ برگزار می شد و یا جلساتی که یکی از اقوامِ روحانی برای نوجوانان داشت 
و جلسٔه مذهبی و قرآنِی دیگری که از سوی ناظِم مدرسهٔ مان، خارج از مدرسه تشکیل می شد، از آن دسته بود. این ناظم وقتی من در ساِل سومِ ابتدایی 
بودم ناگهان غیب شد و سپس شایع شد که توسِط "ساواک"، که برای اولین بار اسم اش را می شنیدم، دستگیر شده و به شهرِ دیگری تبعید شده است. 

این اولین جرقه های ذهنی دربارٔه سیاست و فشار و سرکوب برای یک محصِل ابتدایی بود.

یک کشش و جاذبٔه دائمِی دیگر درس و تحصیل بود که در آن همه ساله یا بهترین و یا جزء بهترین ها بودم. تحسین و تشویِق معلمان و مدیران 
و خانواده و آشنایان، و نیز عالقه و کشِش فردی ام نیز همواره مشوق و محرکی برای پیگیرِی این مسیر و جاذبه های خاِص آن بود. و آرزوِی پدر که به 
تشویق و تحریِک برخی از مدیران، علی رغمِِ ُوسِع متوسط اش، می خواست در آینده مرا برای ادامٔه تحصیل به خارج از کشور بفرستد و شاید آماِل ناتمام و 
فروخورده اش را به عنواِن فردی باهوش و بااستعداد که به علِت مرِگ پدر تحصیالت اش را علی رغِم تاسِف معلمان و مدیران، نیمه تمام رها کرده و مجبور 
به سرپرستِی خانواده و امرِ معیشت کرده بود، اینک در فرزنِد بزرگ اش که در روزِ گرفتِن کارنامه های تحصیلی اش غرور و شور و شعِف پدرانه ای داشت، 
به تماشا بنشیند. اما بعدها این آرزویش را فرزندش که غرِق کتاب و فرهنگ و سیاست شده بود، و برخی کارها و حرکاِت مشکوک اش، که پدر را برای 
فرستادِن فرزند به خارج و دور کردِن او از خطر و معرکه حساس تر کرده بود، با طفره رفتن و مخالفت هاِی ضمنی و صریح، بر باد داده و نهایتاً او در این 
مورد نیز آسان گیرانه خواسِت فرزند را بر خواسِت خود ترجیح داد. به هر حال تحصیل و رسیدن به مقام و منزلِت این مسیر نیز یکی دیگر از جاذبه های 



4

فرا راه بود، راهی که از قضا بستری هموار داشت و خانواده و اقوام نیز مشوق اش بودند و زمینه اش نیز روز بروز مساعد تر می شد. اما در فضایی که فرزند سیر 
می کرد و روحیاتی که از پدر به ارث برده بود، این مسیر و باِغ سبزهایش چندان جاذبه ای نداشت. یک بار نیز که در آزمون و رقابِت بیِن شاگرداِن ممتاز، 
در مقطِع تحصیلی اش در سطِح شهر رتبٔه اول را به دست آورده بود و قرار بود به اردوی رامسر اعزام شود، با پارتی بازی، به جاِی او، فرزنِد رئیِس فرهنِگ 
) آموزش و پرورِش ( شهر را فرستاده بودند، چندان ناراحت نشده بود. ) اما شاید ناخودآگاه او را در یک تجربٔه شخصی با "تبعیض" آشنا کرده بود (. بعدها 
هم فهمیده بود که اصالً این اردوها محِل مغزشویی و فِسق و فُجور بوده ! پس البد چه بهتر که اعزام نشده است و تنها هدایا و کتاب هایی که امضای هویدا 
را داشته به دانش آموزاِن ممتاز جایزه می داده اند، را دریافت می کرده است. ) نمی دانم چرا همه اش با فعل و اسم و ضمیرِ سوم شخص می نویسم. پرسِش 

شما ما را به چه کارهایی وا می دارد. دربارٔه خود نوشتن چه جان کندنی است... (

اما جاذبٔه دیگر براِی من، و بسیاری امثاِل من، ورزش و به خصوص فوتبال بود. نسِل من شاهِد ورودِ توپ به کوچه ها و محالت و جایگزین شدِن فوتبال 
به جای بازی های قدیمی تر، در یک شهرِ درجٔه دو بود. دیوانه وار اخبارِ ورزشی را پیگیری می کردم. هر هفته مجلٔه دنیاِی ورزش را می خریدم و از همان 
لحظٔه خرید در پیاده رو تا خانه، مثِل " آقاِی مطالعه" در حاِل راه رفتن ورق می زدم و می خواندم و درِ خانه را با پا باز می کردم و شاید در رؤیاهایم خود 
را فوتبالیست  ی در یک تیِم محبوب می دیدم. در حیاِط بزرِگ خانه، وقت و بی وقت و حتی سرِ ظهر که وقِت استراحِت دیگران بود، توپ را به در و دیوار 
می کوبیدم که برای دیگران مزاحمت و برای خودم هم خطراتی داشت ! در تیِم نوجواناِن "هلند" ) که به خاطرِ بازی های زیباِی هلند در آن دورٔه جام جهانی، 
علی رغمِِ شکست اش در فینال، و به یادِ "یوهان کرایف" و هم بازی هایش، این نام را انتخاب کرده بودیم ( در شهرمان اول شدیم و من نیز شاید مثالً به 
خاطرِ ادب و در واقع سر به زیری ! کاِپ اخالِق مسابقات را دریافت کردم. اما هر چند دروازه باِن تیمِ مان ؟؟؟ دروازه بان تیِم استقالل شد و از آنجا نیز برای 
مدتی به تیِم ملی راه یافت، ولی برای من به تدریج کتاب و فرهنگ و سیاست، این جاذبه را نیز کم رنگ کرد، تا آنجا که بازی ها و نتایِج تیِم موردِ عالقه ام 

را اصالً دنبال نمی کردم و بعد ها نیز که ایران به جامِ جهانی رفت، حتی بی خبر می ماندم و اخبارش را دنبال نمی کردم.



5

اما کم کم سن ام به دوراِن نوجوانی و بلوغ و هویت جویی ها و تشخص هاِی فردی نزدیک می شد. شاید دقت در ظاهر، شانه  کردِن مرتِب موها و پیراهن های 
رنگارنگی که می پوشیدم، رنگی از این دوران داشت، و البته چه کوتاه و چه گذرا. من و شاید بسیاری امثاِل من، نسِل ما، اصالً جوانی نکرده است ! من به 
همراهِ یکی از اقوام ام ) دایی ام که سنی نزدیک تر به هم داشتیم، ولی به عنواِن یک دوسِت بزرگتر، تاثیرِ زیادی در زندگی ام داشته و تکاپوها و تالطم های 
مشترکی، و البته بیشتر من به دنباِل او، داشتم و داشتیم ( در آن دوران علی رغمِِ خانواده های مذهبِی سنتیِ مان دزدکی به سینما می رفتیم و چه عذاِب 
الهی بود در روشنایِی بیِن دو سانس سر به پایین انداختن و خود را پنهان کردن، تا آشنایی نبیند. و چه جالب بود دیدِن ناگهانِی دوستی که با هم به 

جلسٔه قرآِن ناظِم مدرسهٔ مان می رفتیم، در آن شرایِط مشابه !

من در این دوران با ولع ای که به مطالعه داشتم هر هفته مجلٔه "دختران ـ پسران" را می خریدم و بازِی مطالعه وار در پیاده روهای مسیر تا خانه هم 
مطالعه اش را از دست نمی دادم و داستان های دنباله دارش را دنبال می کردم که از مبارزاِت ایرانیان علیهِ اعراِب مهاجم و اشغالگر حکایت ها می گفت و مرا 
غرِق غرورِ ملی می ساخت. اما بخش های دیگری هم داشت. یک بار در یک گزارش، از عده ای از دختر و پسر پرسیده بود زندگی چیست ؟ و یکی گفته بود 
زندگی مثِل آدامس جویدن است ! این مجله عکِس خوانندگان و هنرپیشگاِن زن و مرد را نیز در دو صفحٔه وسِط خود به صورِت رنگی چاپ می کرد و... 
به هر حال جاذبه های شبه مدرنیسم و زندگی در آن حال و هوا و باستان  گرایِی ایرانی نیز در آستانٔه سِن بلوغ جاذبه های خاِص خود را داشت. اما این فضا 

و کشش نیز در جاذبٔه کتاب و فرهنگ و سیاست، یکسره رنگ باخت، آن چنان که به خاطره ای کم رنگ و دور می مانست.

حال در میانٔه این شرایط و در هنگامی که دغدغه های مالی نیز چندان پُر رنگ نبود، هم کم مصرف بودم و هم علی رغمِِ آنکه تابستان ها در مغازٔه 
پدر بزرگ و گه گاه بیرون از آن کار می کردم، اما تمامِ هزینٔه زندگی و تحصیل ام، هم چون هم نسالن ام در طبقٔه متوسط، از طرِف خانواده تأمین می شد؛ 
تنها دغدغه ها و جاذبه های پُر ِکششی که برایم باقی می ماند کتاب و مطالعه و به دنباِل آن سیاست و فعالیت های پیراموِن آن بود. مطالعٔه غیرِ درسی را 
نسبت به شرایِط آن روز، تحِت تاثیرِ محیط و اقوام، خیلی زود شروع کرده بودم، از سومِ ابتدایی. به کتاب فروشی ها و کتابخانه ها و کانوِن پرورِش فکرِی 
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کودکان و نوجوانان سر می زدم، و از کتاب های علمی و داستان کم کم به کتاب های فکری و مذهبی و اجتماعی و... سیر می کردم. برای خودم در اتاقِک 
کوچِک طبقٔه دومِ خانٔه قدیمیِ مان یک کتابخانه درست کردم.

طبِق شرایِط سنِی رو به رشد و کنجکاوی ها و نوجویی های آن سنین، ولع و عطِش شدیدی که از یک سو برای خواندن داشتم و روحیٔه کناره گیری 
و کم حرفی از سوِی دیگر، به هر موضوعی سرک می کشیدم : داستان های صمد بهرنگی، مجموعٔه داستان های عزیز نسین ) که بعداً فهمیدم برخی از آنها 
نوشتٔه مترجِم فارسی اش بود ! (، برخی کتاب های صادق هدایت ) که بعضی شان را اصالً نمی فهمیدم (، کافکا و مترلینگ ) که جایزه گرفته بودم و گاه برایم 
ُگنگ و نامفهوم بود (، داستان های داریوِش عباداللهی، بعدها کتاب های محمود حکیمی که شور و حرارت و انگیزه ای مضاعف می بخشید و... اما تبعیِد ناظِم 
مدرسه، سیاسی شدِن آرام آرامِ دایی ام که مرا نیز در پِی خود می برد، دوسِت نزدیِک همکالسی ام که تحِت تاثیرِ برادرِ بزرگترش به اصطالح کمونیست 
شده بود و خدا را زیرِ سوال می برد، و ما با هم بحث می کردیم ) بعدها وقتی که در دبیرستان نیز همکالسی بودیم و هر روزه سرِ راهِ مان به خانه، من 
روزنامٔه آیندگان را می خریدم و تیترِ درشت و اوِل روزنامه از حکومِت کمونیستی در افغانستان خبر می داد، او ناگهان گفت "همٔه دنیا این طوری می شود !" 

و جمله اش در ذهنم ثابت ماند ( و... به تدریج مرا به مباحِث تئوریک تری در بارٔه خدا و آفرینش و مذهب و... کشاند.

اما یک حادثه مرا به طورِ اتفاقی با شریعتی آشنا کرد. روی میزِ یک کتاب فروشی ) یا محِل عرضٔه کتاب ( چشم ام به کتابی از شریعتی افتاد، یک کتاِب 
جیبِی کوچک، اولین کتاب : استحمار. نثرِ ِسحر کننده و تحلیِل عمیق و گزندٔه او مرا از دنیاِی سابق ام و سرگشتگی ها و َسَرک کشیدن ها ی مختلف و ارضاء 

نشدن و تشنه ماندن و سیراب نشدن، نجات داد.

این همه مقدمه را گفتم تا در اینجا وقتی به تاثیرِ شریعتی بر خودم می رسیم، صرفاً مقالٔه تحلیلِی مبتنی بر تاثیراِت شریعتی نباشد که عبارت بود از 
الف، ب، پ و... یا 1، 2، 3 و... و در شرایطی که شرایِط سیاسی چنین بود و شرایِط فرهنگی و سنتی و شبهِ مدرن و... چنان بود، بلکه تحلیل ام "تجسمی" 
باشد و رویکردم وجودی. حال اگر الف، ب، پ و... یا 1، 2، 3 و... هم بکنم دیگر ایرادی ندارد، چون مقدماِت عینی، تجسمی و وجودِی تاثیر را در حِد 
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امکان و ُوسع و توانم ترسیم و تصویر کرده ام.

البته هر کس، از جمله متاثریِن از شریعتی، حاصِل تجربٔه خاِص فردِی خویش اند. یکی ممکن است از فضایی متاثر از زندگی در یک شهرِ بزرگ و یا 
طبقٔه اقتصادِی باالتر و یا پایین تر از من، واردِ شهرِ شریعتی شده باشد، دیگری حتی از فضای طلبگِی یک حوزٔه علمیه و یا از دروِن بستری که رو به چپ 
و مارکسیست شدن می رفت و یا روندی که به سمِت سنتِی سیاسی شده و بنیادگرا شدن سیر می کرد و... اما من نیز از این دروازه واردِ شهرِ یوسف شده ام، 
از این دروازه هم که آمده ام جاذبه های این شهر برایم چه بود و چه تاثیراتی بر من گذاشت؟ گذشته ام را که مرور می کنم می بینم شریعتی به چند نیاز و 

عطش و دغدغٔه درونی و وجودِی من پاسخ می گفت :

الف( دغدغٔه خانوادگِی "مذهبی بودن"، اما مذهب ی قابِل قبول و به دور از جهل و خرافه.

ب( دغدغٔه کنجکاوی و نوجویی و به ایران و دنیا و جهان َسَرک کشیدن، یعنی دغدغٔه فهمیدن و آگاه شدن.

ج( دغدغٔه مبارزه جویی و مقابله با ظلم و ستم و تبعیض که بعدها واژگاِن آزادی، عدالت، فقر، گرسنگی، عقب ماندگِی بسیاری از مردمان، نفِی طبقه، 
نفِی سلطٔه استعمار و امپریالیسم، شکنجه، اوین، زندانِی سیاسی و... نیز آن را ژرف تر و تیزتر می کرد.

د( دغدغٔه معناجویی و غلبه بر شک و تردیِد فلسفی و درونی و اخالقی که "نفِی خدا " به آن دامن می زد.

ه( دغدغٔه رقابت با رقیباِن فکری که آن روز برای من، در حِد محیِط پیرامون ام، اندیشٔه چپ بود ) و برای برخی دیگر، عالوه بر چپ ها، باستان گرایِی 
ایرانی، تعصباِت فرقه گرایِی شیعی، شبه مدرنیسم و تجددِ ظاهری ـ که شریعتی از تمدن جدایش می کرد، ـ و... ( بود.

و( دغدغٔه هویت طلبی و اعتماد به نفس که با ماگرایی ) شرقی، مسلمان، ایرانی ( شریعتی ) ما نیز مردمی هستیم ( در برابرِ خود کم بینی و تحقیرِ 
ایرانیان در مقایسه با عظمت و قدرِت غرِب پیشرفته دچارِ خود کم بینی می شویم.
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و( و باالخره دغدغه و تمایِل عصیان گرایانٔه خاِص سنیِن نوجوانی که می خواهد منتقد و مهاجم باشد و ادبیاِت رمانتیک و پُر نقد و طعنٔه او به همه چیز، 
از سنِت روحانیت، قدرت و حکومت، غرب و نیروهای حاکم اش و... آن را سیراب می کرد.

هر کتابی که می خواندم به یکی از دغدغه هایم پاسخ می گفت و ارضایم می کرد، اما کتاب های او را که دیگر به سرعت می گرفتم و نه می خواندم، بلکه 
می بلعیدم، به همٔه این نیازها و دغدغه هایم، یک جا پاسخ می گفت. سطِح دانش و معلوماِت او نیز نسبت به بسیاری دیگر که کتاب هایشان را می خواندم 
یک سر و گردن باالتر بود. ادبیاِت او نه تنها با ذهن ام که با کِل وجود و شعورم، عقل و احساس و اراده ام سر و کار داشت. به خودم آگاهی و جهت می داد، 
احساس ام را سیراب و تحریک و تربیت می کرد و به اراده ام قدرت و پشتوانه می بخشید. بویژه آنکه او داغ و دردی پُر سوز و درونی و پایان نیافتنی داشت. 
فقط به دنباِل حِل "مجهوالت" نبود، از طریِق معلومات، به دنباِل راهِ حلی برای دردِ "محرومان" بود. مخاطب اش را نیز به انسان بودن، معناداری در زندگی، 
و فراتر رفتن از خود و تالش برای ما و برای دیگران. "یک، جلوش تا بی نهایِت صفرها " و... و نیز آمیزه ای از آگاهی و خودآگاهِی فکری و فلسفی، فرهنگی 
و دینی، اجتماعی و سیاسی، و تربیتی و انسان ساز بود. آمیخته ای شگرف از دانش و فهم و آگاهی ) هل یستوی الذین یعلمون والذین الیعلمون (، حرکت و تالش 

و مبارزه ) فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما (، و مروِج پاکی و لطافت و سادگی و گذشت و فداکاری ) ان اکرمکم عندالله اتقیکم (.

کتاب هاِی او سقِف کوتاهِ فهِم مذهبِی جامعٔه ما، و از جمله مرا، به شدت باال می بُرد، مذهب را برای من که ذهنی استداللی و تحلیلی داشتم ) و همیشه 
درس ریاضی ام بهترین درس ام بود و این برایم هم مزایا و هم معایبی به ارمغان می آورد ( هم باورپذیر و به اصطالِح امروزی عقالنی می کرد و هم دموکراتیزه 

و آزادی خواه و رهایی طلب و هم عدالت جو و سرشار از خشم و نفرت از زور و استبداد و تبعیض و ستم و طبقات.

من از این دروازه، واردِ شهرِ شریعتی شدم. اما از سویی دیگر، از دروازٔه شریعتی به شهرِ بزرِگ میهن ام و جهان ام نگریستم. بعدها فهمیدم که می شد از 
دروازه های دیگری نیز به ایران و جهان وارد شد. دروازٔه چریک ها، چپ ها، محافظه کارهای پارلمانتاریست، لیبرال های میانه رو، یا مذهبی های رِفُرمیستی 
اما خواهاِن دموکراسی و آزادی، سنتی های سیاسی شدٔه طرفدارِ اجرای شریعت، آکادمیسین های طرفدارِ ترجمه و تحقیق و آموزش و... بعدترها فهمیدم که 
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هر کدام از این دروازه ها منظرهایی بدیع و مزیت ها و معایِب خاِص خود را داشته است، از جمله دروازٔه خودِ من ! و البته طبیعی است که هر فرد بر اساسِِ 
تجربه ای که حمل می کند، به دروازٔه خود اهمیِت بیشتری می دهد ) اگر کوته فکرانه و خودخواهانه تنها دروازه را دروازٔه خویش و بقیه را یکسره گمراهی و 
تباهی نداند (، و یا با دروازٔه خویش رابطٔه عاطفِی بیشتری دارد. همان گونه که علی گفته است : هر کسی مرا حرفی بیاموزد، مرا بندٔه خویش ساخته است. 

اما امروزه که به گذشته می نگرم و به مقایسٔه دروازه ها، رویکردها و خروجی های آن موقع ) و نه در خال و خیال و تصورِ کنونی ( می پردازم، از اینکه از 
این دروازه به ایران و جهان نگریسته ام، علی رغمِِ آنکه به محدودیت ها، خطاها و نقص ها و ناکامی های آن نیز، حداقل تا حدی، اشراف یافته ام، هم چنان 
راضی و مشعوف ام و فکر نمی کنم که اگر از دروازٔه چریک ها ) علی رغمِِ احترامی که شریعتی به آنان می گذاشت و من نیز احساسی عاطفی نسبت به آنان 
دارم، اما به تأسی از شریعتی هیچ گاه تحِت تاثیرِ مشی و رویکردشان قرار نگرفته ام (، سنتی ها ) که اگر شریعتی نبود یکی از بسترهای پیِش رویم بود (، 
چپ ها ) که باز اگر شریعتی نبود یکی از بسترهای محتمل ترِ فرا راهم بود (، میانه روهای سیاسی و فکری و... آن زمان، واردِ ایران و جهان می شدم، راضی تر 
می بودم. و باالخره اگر زیست و زندگِی شبه مدرن و مرفه و موفق ) به عنواِن یک آکادمیسین، یا مثالً یک مهندس و پزشک و کارمند و... ( می داشتم، 

ارضاءام می کرد و نیازهای درونی ام را پاسخ می داد.

بیِن ما و شریعتی، یک انقالب ) و یک نظام و حاکمیت ( فاصله است. فراز و نشیب های این سالیان و تجارِب آن، که نسِل ما با پوست و خون و جان 
تجربه کرده است، ما را فراتر از شهرِ شریعتی برده است. اما شریعتی هم چنان خانٔه پدری ) و مادریِ ( ماست و در امتدادِ دروازه ای که او به روِی فکر و 
زندگی، ایران و جهان، به رویِمان گشود، به جهان و زندگی می نگریم. هر چند برخی نیز دیگر حوصلٔه رجوِع مجدد به متِن او را ندارند و با شریعتِی دوراِن 
جوانِی خویش که ِسلف سرویسی با او برخورد می کردیم و هر چه نیازِ فردی و فکری و روانی و اجتماعیِ مان بود، خود از او انتخاب می کردیم، نسبت برقرار 
می کنند. نسبتی عاطفی و حتی متعصبانه و یا بر عکس نقد و نفی. در نقد و نفِی او نیز، معموالً ) و نه البته به طورِ مطلق و صادق در موردِ همه (، گذشتٔه 

خود را نقد و نفی می کنیم، تا متن و آراء و رویکردهای او را.
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اما مهم ترین تأثیری که شریعتی بر مخاطباِن آن روز و امروزِ خویش می گذارد، جرأت و جسارت و پرسش گری و دانش و پیگرِی دانسته ها تا انتهای 
مسیر است، حتی مسیری که خود بدان گام ننهاده باشد. آثارِ او یک نوع اعتمادِ به نفس ) حتی اگر نگوییم اعتماد به نفِس زیادی و خود بزرگ بینانه و 

مبالغه آمیز ( به مخاطِب خود، برای شکستن و درنوردیدِن هر مرزی را می دهد.

زباِن گاه آنارشیست ـ نهیلیسِت او که گویی همه چیز را غیرِ جدی می گیرد، گاه در نقد چنان تند و تلخ و گزنده است که چیزی برای تعصب و تصلب 
باقی نمی گذارد. اصالً "روشنفکری"، یعنی همین گشودگی به جهان و درنوردیدِن هر آنچه که البته به نادرست و به ناحق سد و مانِع این گشودگی شود 

) به قوِل خودِ او که این آزادی را حتی برای خدا هم نمی توان فدا کرد (.

برایم بسیار جالب است که امثاِل یوسفی اشکوری، که یک روشنفکرِ مذهبی است که مثالً باید پارادوکسیکال و غیرِ قابِل جمع باشد، بسیار با تسامح تر 
و گشوده تر با مفاهیم و آموزه ها، افراد و جریانات برخورد می کند تا برخی روشنفکراِن لیبرال، چپ و... البته در بیِن آن نحله ها نیز انسان های گشوده و 

روشنفکر بسیارند، اما این گشودگِی وجودی با روشنفکریِ شان ارتباط ندارد، بلکه بیشتر به نوِع تربیت و شخصیِت شان مربوط می شود (.

نمی گویم همٔه مخاطبان و خوانندگاِن آراء و احواِل شریعتی نیز چنین اند یا خیر، ولی از دروازه ای که من به شهرِ او می نگرم، این چنین می اندیشم و گاه 
از متهم شدِن او به تعصب و دشمنی با آزادی و حقوِق زنان و نظایرِ آن، نه مخالف و منتقد، بلکه حتی عصبی می شوم و شاهد بوده ام انتشارِ آثارِ کوچک و 
جیبِی او که پای مخاطباِن وسیعی را مستقیماً به متِن او گشوده است و دیگر بیش از پیش شریعتی را به طورِ روشن و رو در رو از روِی متن اش می شناسند 

و نه از تعریفی که بعضی منتقدین و بویژه برخی مخالفیِن متعصب و پُر از نفرت اش به دست می دهند، آنان را نیز دچارِ همین وضع و حال می کند ! (.

دومین تاثیر از مهم ترین تاثیراِت او بر من ) و فکر می کنم بر بسیاری از مخاطباِن مستقیِم آراء و آثارش ( این است که آنها را به ترکیب و تلفیقی 
اندیشیدِن سیستمیِک دین، دیالکتیکی دیدِن روابط و...، وا می دارد. هر چند نگاهِ اجتماعی و سیاسِی او، شاید برخاسته از شرایِط اجتماعی اش، رنگ و بوی 
؟؟؟ دارد، اما آراءِ تئوریک اش مرزها و دوگانگی هاِی ماده و معنی، اقتصاد و سیاست و فرهنگ، فرد و ساختار، اخالق و سیاست، اختیار و جبر و... و حتی 
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دین و بی دینِی رایج را به شدت بی رنگ می کند.

و یا اینکه اتمسفرِ آثارِ او برای مخاطباِن مستقیِم آنها، چنان فضایی می سازد که از الیه های ذهن به اعماِق روان و درون پا می گذارد، و به زباِن مذهبی، 
تعلیم و تزکیه را به هم می آمیزد و حاصل اش این است که مخاطب دیگر نمی تواند با زندگِی روزمره و روزمرگِی زندگی کنار بیاید. گویی او را دچارِ آگاهی و 
خودآگاهی و هبوِط درونی می کند، که نیش و زخم و دردش هیچ گاه او را ترک نمی کند، و از درون انرژی در فرد آزاد می کند که در سختی ها، سرباالیی ها 
و تنهایی ها یاری اش می رساند. این امر هم از شخصیِت فردِی خود او بَر می خیزد و هم از انسان شناسِی فلسفی اش که انسان را آمیزه ای از عقل، خرد، و 
شور و احساس می داند و امروزه که فضای روشنفکری و سیاسِی تحول خواهانٔه ما، بیشتر از "بحراِن اندیشه"، دچارِ "بحراِن انگیزه" است، چقدر به این 

رویکرد و درون مایه نیازمندیم.

ناحقی ها و نارسایی ها و ناتمامی های شریعتی را در بسترِ تجارب پس از او و افق های تازه ای که زندگی و واقعیت به روی همگان گشوده است و فهِم 
آن نیز نیازمنِد هوشمندِی زیادی نیست، می توانیم حل کنیم، اما هم چنان در ِحرمان از فقداِن نگاهِ دو بُعدی و ادبیاِت صمیمی و آگاهی بخش و اراده زا و 

انگیزه دهی که درونِ مان را می شکفت و می شکافت و نه تنها ذهنِ مان را، که وجودِمان را، سیراب می کرد، در تاسف ایم و در انتظار.
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