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دروازههای گوناگو ِن شهرِ یوسف

در داستا ِن یوسف آمده است که وقتی فرزندا ِن یعقوب میخواستند از کنعان به مصر و شهرِ یوسف بروند ،یعقوب به جم ِع فرزندا ِن برومندش نصیحت
کرد که همگی از یک دروازه واردِ شهر نشوید و سعی کنید هر کدام از یکی از دروازههای شهر پا به درون بگذارید .در تفاسیرِ قدیمی ،در توضیح و توجیهِ
این توصی ٔه یعقوب آمده است که علت این توصیه آن بوده که مبادا ورودِ یکجای این مردا ِن رشید و برومند باع ِث جل ِب توجهِ مردمِ نظاره گر شود و آنان
موردِ چشم زخم قرار گیرند .مسال ٔه جل ِب توجه نکردن ( و به دنبالاش مثالً چشم زخم نخوردن ! ) نیز البته برای خود توجیه و دلیلی است ،اما میتوان این
حکای ِت اسطورهای را به گون ٔه دیگری نیز فهمید .منظورِ یعقوب از ورودِ فرزنداناش از دروازهها ِی 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 دروازهای متفاوت واردِ شهر شوند تا بتوانند با اَضالع و اکنا ِف مختل ِف شهر و مردماناش و زندگی
و نظرا ِت آنان ( از جمله دربارهٔ حاکما ِن شهر و یوس ِف مدیر و دوراندیش ) آشنا شوند.
حال ،هر کدام از ما ،نس ِل ده ٔه پنجاه نیز حاص ِل تجربههای متفاو ِت زیست ِی فردی و فکری و ...بودهایم و هر کدام از دروازهای به ایران و وقایعاش
نگریستهایم و از جمله ،هر یک ،از دروازهای واردِ شهرِ شریعتی شدهایم .از خانوادههای مختلف ،با فرهنگها و تربیتهای گوناگون ،از طبقا ِت مختلف ،از
تهران و شهرستان ،از شهرهای بزرگ و کوچک ،زبانها و قومیتهای متنوع ،با جنسی ِت مرد و زن ،با دانش و سواد و تحصیال ِت گوناگون ،با روحیات و
خاص خودم.
خُلق و خوهای خاص و متنوع و ...من نیز یکی از هزاران بودهام و حام ِل تجرب ٔه زیست ِی ِ

پرسش شما مرا پرتاب کرد به دورا ِن اَوا ِن نوجوانی ،به بسترها و موقعیتها و جاذبههای گوناگونی که آن زمان ،من و امثا ِل مرا در بر میگرفت.
اما ِ
عقاید و روحیات و شخصی ِت مان را رنگ میزد و بسط میداد و یا مقید و محدودمان میکرد .این پرتاب شدن ،علی رغ ِم حافظ ٔه ضعیفام ،چه خاطرا ِت
فراموش شدهای را به یادم آورد .سعی کردم تا حدِ امکان ،با نگاه و دیدِ امروز به آن خاطرات و گذشت ٔه سپری شده ننگرم و تالش کنم حس و حال و نگاهِ
همان دوران را برای خود مجسم کنم و تاثیرِ شریعتی را ،به گونهای که در همان دوران اتفاق افتاد ،بازسازی کنم.
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اما تاثیرِ شریعتی را باید در توصیف و بازساز ِی محیط و شرایط و ذهنیات و روحیا ِت آن زمانه بازجست .از جمله در خانوادهام ،از طبق ٔه متوسط ،با پدری
مذهب ِی سنتی اما باز و منتقدِ 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 خانوادهٔ پُر جمعیت ،همه مهر و حمایت بود و یادآورِ لطف و صفا و محب ِت فراگیر و پرگذشت
خطاپوش خدا .پس یک بستر و کشش و جاذبه ،مذهب و شخصی ِت سنت ِی خانوادهام ( با گونه گون ِی نگاه و شخصی ِت هر یک از آنها ) بود .این بستر ،توس ِط
و
ِ
محیط نیز به شدت تقویت میشد .جلس ٔه قرائ ِت قرآنی که در منز ِل پدر بزرگ برگزار میشد و یا جلساتی که یکی از اقوامِ روحانی برای نوجوانان داشت
و جلس ٔه مذهبی و قرآن ِی دیگری که از سوی ناظ ِم مدرس ٔه مان ،خارج از مدرسه تشکیل میشد ،از آن دسته بود .این ناظم وقتی من در سا ِل سومِ ابتدایی
بودم ناگهان غیب شد و سپس شایع شد که توس ِط "ساواک" ،که برای اولین بار اسماش را میشنیدم ،دستگیر شده و به شهرِ دیگری تبعید شده است.
این اولین جرقههای ذهنی دربارهٔ سیاست و فشار و سرکوب برای یک محص ِل ابتدایی بود.
یک کشش و جاذب ٔه دائم ِی دیگر درس و تحصیل بود که در آن همه ساله یا بهترین و یا جزء بهترینها بودم .تحسین و تشوی ِق معلمان و مدیران
خاص آن بود .و آرزو ِی پدر که به
کشش فردیام نیز همواره مشوق و محرکی برای پیگیر ِی این مسیر و جاذبههای ِ
و خانواده و آشنایان ،و نیز عالقه و ِ
ِ
تحریک برخی از مدیران ،علی رغ ِم وُس ِع متوسطاش ،میخواست در آینده مرا برای ادام ٔه تحصیل به خارج از کشور بفرستد و شاید آما ِل ناتمام و
تشویق و
فروخوردهاش را به عنوا ِن فردی باهوش و بااستعداد که به عل ِت ِ
مرگ پدر تحصیالتاش را علی رغ ِم تاس ِف معلمان و مدیران ،نیمه تمام رها کرده و مجبور
به سرپرست ِی خانواده و امرِ معیشت کرده بود ،اینک در فرزندِ بزرگاش که در روزِ گرفت ِن کارنامههای تحصیلیاش غرور و شور و شع ِف پدرانهای داشت،
به تماشا بنشیند .اما بعدها این آرزویش را فرزندش که غر ِق کتاب و فرهنگ و سیاست شده بود ،و برخی کارها و حرکا ِت مشکوکاش ،که پدر را برای
فرستاد ِن فرزند به خارج و دور کرد ِن او از خطر و معرکه حساستر کرده بود ،با طفره رفتن و مخالفتها ِی ضمنی و صریح ،بر باد داده و نهایتاً او در این
مورد نیز آسان گیرانه خواس ِت فرزند را بر خواس ِت خود ترجیح داد .به هر حال تحصیل و رسیدن به مقام و منزل ِت این مسیر نیز یکی دیگر از جاذبههای
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فرا راه بود ،راهی که از قضا بستری هموار داشت و خانواده و اقوام نیز مشوقاش بودند و زمینهاش نیز روز بروز مساعدتر میشد .اما در فضایی که فرزند سیر
میکرد و روحیاتی که از پدر به ارث برده بود ،این مسیر و باغِ سبزهایش چندان جاذبهای نداشت .یک بار نیز که در آزمون و رقاب ِت بی ِن شاگردا ِن ممتاز،
ِ
فرهنگ
رئیس
در مقط ِع تحصیلیاش در سط ِح شهر رتب ٔه اول را به دست آورده بود و قرار بود به اردوی رامسر اعزام شود ،با پارتی بازی ،به جا ِی او ،فرزندِ ِ
پرورش ) شهر را فرستاده بودند ،چندان ناراحت نشده بود ( .اما شاید ناخودآگاه او را در یک تجرب ٔه شخصی با "تبعیض" آشنا کرده بود ) .بعدها
( آموزش و ِ
هم فهمیده بود که اصالً این اردوها مح ِل مغزشویی و فِسق و فُجور بوده ! پس البد چه بهتر که اعزام نشده است و تنها هدایا و کتابهایی که امضای هویدا
پرسش
را داشته به دانش آموزا ِن ممتاز جایزه میدادهاند ،را دریافت میکرده است ( .نمیدانم چرا همهاش با فعل و اسم و ضمیرِ سوم شخص مینویسمِ .
شما ما را به چه کارهایی وا میدارد .دربارهٔ خود نوشتن چه جان کندنی است) ...
اما جاذب ٔه دیگر برا ِی من ،و بسیاری امثا ِل من ،ورزش و به خصوص فوتبال بود .نس ِل من شاهدِ ورودِ توپ به کوچهها و محالت و جایگزین شد ِن فوتبال
به جای بازیهای قدیمیتر ،در یک شهرِ درج ٔه دو بود .دیوانه وار اخبارِ ورزشی را پیگیری میکردم .هر هفته مجل ٔه دنیا ِی ورزش را میخریدم و از همان
لحظ ٔه خرید در پیاده رو تا خانه ،مث ِل " آقا ِی مطالعه" در حا ِل راه رفتن ورق میزدم و میخواندم و درِ خانه را با پا باز میکردم و شاید در رؤیاهایم خود
را فوتبالیست ی در یک تی ِم محبوب میدیدم .در حیا ِط ِ
بزرگ خانه ،وقت و بیوقت و حتی سرِ ظهر که وق ِت استراح ِت دیگران بود ،توپ را به در و دیوار
میکوبیدم که برای دیگران مزاحمت و برای خودم هم خطراتی داشت ! در تی ِم نوجوانا ِن "هلند" ( که به خاطرِ بازیهای زیبا ِی هلند در آن دورهٔ جام جهانی،
علی رغ ِم شکستاش در فینال ،و به یادِ "یوهان کرایف" و هم بازیهایش ،این نام را انتخاب کرده بودیم ) در شهرمان اول شدیم و من نیز شاید مثالً به
خاطرِ ادب و در واقع سر به زیری ! کا ِپ اخال ِق مسابقات را دریافت کردم .اما هر چند دروازه با ِن تی ِم مان ؟؟؟ دروازه بان تی ِم استقالل شد و از آنجا نیز برای
مدتی به تی ِم ملی راه یافت ،ولی برای من به تدریج کتاب و فرهنگ و سیاست ،این جاذبه را نیز کم رنگ کرد ،تا آنجا که بازیها و نتای ِج تی ِم موردِ عالقهام
را اصالً دنبال نمیکردم و بعدها نیز که ایران به جامِ جهانی رفت ،حتی بیخبر میماندم و اخبارش را دنبال نمیکردم.
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اما کم کم سنام به دورا ِن نوجوانی و بلوغ و هویت جوییها و تشخصها ِی فردی نزدیک میشد .شاید دقت در ظاهر ،شانه کرد ِن مرت ِب موها و پیراهنهای
رنگارنگی که میپوشیدم ،رنگی از این دوران داشت ،و البته چه کوتاه و چه گذرا .من و شاید بسیاری امثا ِل من ،نس ِل ما ،اصالً جوانی نکرده است ! من به
همراهِ یکی از اقوامام ( داییام که سنی نزدیکتر به هم داشتیم ،ولی به عنوا ِن یک دوس ِت بزرگتر ،تاثیرِ زیادی در زندگیام داشته و تکاپوها و تالطمهای
مشترکی ،و البته بیشتر من به دنبا ِل او ،داشتم و داشتیم ) در آن دوران علی رغ ِم خانوادههای مذهب ِی سنت ِی مان دزدکی به سینما میرفتیم و چه عذا ِب
الهی بود در روشنای ِی بی ِن دو سانس سر به پایین انداختن و خود را پنهان کردن ،تا آشنایی نبیند .و چه جالب بود دید ِن ناگهان ِی دوستی که با هم به
جلس ٔه قرآ ِن ناظ ِم مدرس ٔه مان میرفتیم ،در آن شرای ِط مشابه !
من در این دوران با ولعای که به مطالعه داشتم هر هفته مجل ٔه "دختران ـ پسران" را میخریدم و باز ِی مطالعه وار در پیاده روهای مسیر تا خانه هم
مطالعهاش را از دست نمیدادم و داستانهای دنباله دارش را دنبال میکردم که از مبارزا ِت ایرانیان علیهِ اعرا ِب مهاجم و اشغالگر حکایتها میگفت و مرا
غر ِق غرورِ ملی میساخت .اما بخشهای دیگری هم داشت .یک بار در یک گزارش ،از عدهای از دختر و پسر پرسیده بود زندگی چیست ؟ و یکی گفته بود
عکس خوانندگان و هنرپیشگا ِن زن و مرد را نیز در دو صفح ٔه وس ِط خود به صور ِت رنگی چاپ میکرد و...
زندگی مث ِل آدامس جویدن است ! این مجله ِ
خاص خود را داشت .اما این فضا
به هر حال جاذبههای شبه مدرنیسم و زندگی در آن حال و هوا و باستان گرای ِی ایرانی نیز در آستان ٔه س ِن بلوغ جاذبههای ِ
و کشش نیز در جاذب ٔه کتاب و فرهنگ و سیاست ،یکسره رنگ باخت ،آن چنان که به خاطرهای کم رنگ و دور میمانست.
حال در میان ٔه این شرایط و در هنگامی که دغدغههای مالی نیز چندان پُر رنگ نبود ،هم کم مصرف بودم و هم علی رغ ِم آنکه تابستانها در مغازهٔ
پدر بزرگ و گه گاه بیرون از آن کار میکردم ،اما تمامِ هزین ٔه زندگی و تحصیلام ،همچون هم نسالنام در طبق ٔه متوسط ،از طر ِف خانواده تأمین میشد؛
تنها دغدغهها و جاذبههای پُر کِششی که برایم باقی میماند کتاب و مطالعه و به دنبا ِل آن سیاست و فعالیتهای پیرامو ِن آن بود .مطالع ٔه غیرِ درسی را
پرورش فکر ِی
نسبت به شرای ِط آن روز ،تح ِت تاثیرِ محیط و اقوام ،خیلی زود شروع کرده بودم ،از سومِ ابتدایی .به کتاب فروشیها و کتابخانهها و کانو ِن ِ
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کودکان و نوجوانان سر میزدم ،و از کتابهای علمی و داستان کم کم به کتابهای فکری و مذهبی و اجتماعی و ...سیر میکردم .برای خودم در ِ
اتاقک
ِ
کوچک طبق ٔه دومِ خان ٔه قدیم ِی مان یک کتابخانه درست کردم.
عطش شدیدی که از یک سو برای خواندن داشتم و روحی ٔه کناره گیری
طب ِق شرای ِط سن ِی رو به رشد و کنجکاویها و نوجوییهای آن سنین ،ولع و ِ
و کم حرفی از سو ِی دیگر ،به هر موضوعی سرک میکشیدم  :داستانهای صمد بهرنگی ،مجموع ٔه داستانهای عزیز نسین ( که بعداً فهمیدم برخی از آنها
نوشت ٔه مترج ِم فارسیاش بود ! ) ،برخی کتابهای صادق هدایت ( که بعضی شان را اصالً نمیفهمیدم ) ،کافکا و مترلینگ ( که جایزه گرفته بودم و گاه برایم
داریوش عباداللهی ،بعدها کتابهای محمود حکیمی که شور و حرارت و انگیزهای مضاعف میبخشید و ...اما تبعیدِ ناظ ِم
گُنگ و نامفهوم بود ) ،داستانهای
ِ
مدرسه ،سیاسی شد ِن آرام آرامِ داییام که مرا نیز در پ ِی خود میبرد ،دوس ِت ِ
نزدیک همکالسیام که تح ِت تاثیرِ برادرِ بزرگترش به اصطالح کمونیست
شده بود و خدا را زیرِ سوال میبرد ،و ما با هم بحث میکردیم ( بعدها وقتی که در دبیرستان نیز همکالسی بودیم و هر روزه سرِ راهِمان به خانه ،من
روزنام ٔه آیندگان را میخریدم و تیترِ درشت و او ِل روزنامه از حکوم ِت کمونیستی در افغانستان خبر میداد ،او ناگهان گفت "هم ٔه دنیا این طوری میشود !"
و جملهاش در ذهنم ثابت ماند ) و ...به تدریج مرا به مباح ِث تئوریکتری در بارهٔ خدا و آفرینش و مذهب و ...کشاند.
اما یک حادثه مرا به طورِ اتفاقی با شریعتی آشنا کرد .روی میزِ یک کتاب فروشی ( یا مح ِل عرض ٔه کتاب ) چشمام به کتابی از شریعتی افتاد ،یک کتا ِب
جیب ِی کوچک ،اولین کتاب  :استحمار .نثرِ ِسحر کننده و تحلی ِل عمیق و گزندهٔ او مرا از دنیا ِی سابقام و سرگشتگیها و َسرَک کشیدنهای 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 میرسیم ،صرفاً مقال ٔه تحلیل ِی مبتنی بر تاثیرا ِت شریعتی نباشد که عبارت بود از
الف ،ب ،پ و ...یا  3 ،2 ،1و ...و در شرایطی که شرای ِط سیاسی چنین بود و شرای ِط فرهنگی و سنتی و شبهِ مدرن و ...چنان بود ،بلکه تحلیلام "تجسمی"
باشد و رویکردم وجودی .حال اگر الف ،ب ،پ و ...یا  3 ،2 ،1و ...هم بکنم دیگر ایرادی ندارد ،چون مقدما ِت عینی ،تجسمی و وجود ِی تاثیر را در حدِ
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امکان و وُسع و توانم ترسیم و تصویر کردهام.
خاص فرد ِی خویشاند .یکی ممکن است از فضایی متاثر از زندگی در یک شهرِ بزرگ و یا
البته هر کس ،از جمله متاثری ِن از شریعتی ،حاص ِل تجرب ٔه ِ
طبق ٔه اقتصاد ِی باالتر و یا پایینتر از من ،واردِ شهرِ شریعتی شده باشد ،دیگری حتی از فضای طلبگ ِی یک حوزهٔ علمیه و یا از درو ِن بستری که رو به چپ
و مارکسیست شدن میرفت و یا روندی که به سم ِت سنت ِی سیاسی شده و بنیادگرا شدن سیر میکرد و ...اما من نیز از این دروازه واردِ شهرِ یوسف شدهام،
از این دروازه هم که آمدهام جاذبههای این شهر برایم چه بود و چه تاثیراتی بر من گذاشت؟ گذشتهام را که مرور میکنم میبینم شریعتی به چند نیاز و
عطش و دغدغ ٔه درونی و وجود ِی من پاسخ میگفت :
الف) دغدغ ٔه خانوادگ ِی "مذهبی بودن" ،اما مذهبی قاب ِل قبول و به دور از جهل و خرافه.
ب) دغدغ ٔه کنجکاوی و نوجویی و به ایران و دنیا و جهان َسرَک کشیدن ،یعنی دغدغ ٔه فهمیدن و آگاه شدن.

ج) دغدغ ٔه مبارزه جویی و مقابله با ظلم و ستم و تبعیض که بعدها واژگا ِن آزادی ،عدالت ،فقر ،گرسنگی ،عقب ماندگ ِی بسیاری از مردمان ،نف ِی طبقه،
نف ِی سلط ٔه استعمار و امپریالیسم ،شکنجه ،اوین ،زندان ِی سیاسی و ...نیز آن را ژرفتر و تیزتر میکرد.
د) دغدغ ٔه معناجویی و غلبه بر شک و تردیدِ فلسفی و درونی و اخالقی که "نف ِی خدا " به آن دامن میزد.
ه) دغدغ ٔه رقابت با رقیبا ِن فکری که آن روز برای من ،در حدِ محی ِط پیرامونام ،اندیش ٔه چپ بود ( و برای برخی دیگر ،عالوه بر چپها ،باستان گرای ِی
ایرانی ،تعصبا ِت فرقه گرای ِی شیعی ،شبه مدرنیسم و تجددِ ظاهری ـ که شریعتی از تمدن جدایش میکرد ،ـ و ) ...بود.
و) دغدغ ٔه 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 قدر ِت غر ِب پیشرفته دچارِ خود کم بینی میشویم.
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خاص سنی ِن نوجوانی که میخواهد منتقد و مهاجم باشد و ادبیا ِت رمانتیک و پُر نقد و طعن ٔه او به همه چیز،
و) و باالخره دغدغه و تمای ِل عصیان گرایان ٔه ِ
از سن ِت روحانیت ،قدرت و حکومت ،غرب و نیروهای حاکماش و ...آن را سیراب میکرد.
هر کتابی که میخواندم به یکی از دغدغههایم پاسخ میگفت و ارضایم میکرد ،اما کتابهای او را که دیگر به سرعت میگرفتم و نه میخواندم ،بلکه
میبلعیدم ،به هم ٔه این نیازها و دغدغههایم ،یک جا پاسخ میگفت .سط ِح دانش و معلوما ِت او نیز نسبت به بسیاری دیگر که کتابهایشان را میخواندم
یک سر و گردن باالتر بود .ادبیا ِت او نه تنها با ذهنام که با ک ِل وجود و شعورم ،عقل و احساس و ارادهام سر و کار داشت .به خودم آگاهی و جهت میداد،
احساسام را سیراب و تحریک و تربیت میکرد و به ارادهام قدرت و پشتوانه میبخشید .بویژه آنکه او داغ و دردی پُر سوز و درونی و پایان نیافتنی داشت.
فقط به دنبا ِل ح ِل "مجهوالت" نبود ،از طری ِق معلومات ،به دنبا ِل راهِحلی برای دردِ "محرومان" بود .مخاطباش را نیز به انسان بودن ،معناداری در زندگی،
و فراتر رفتن از خود و تالش برای ما و برای دیگران" .یک ،جلوش تا بینهای ِت صفرها " و ...و نیز آمیزهای از آگاهی و خودآگاه ِی فکری و فلسفی ،فرهنگی
و دینی ،اجتماعی و سیاسی ،و تربیتی و انسان ساز بود .آمیختهای شگرف از دانش و فهم و آگاهی ( هل یستوی الذین یعلمون والذین الیعلمون ) ،حرکت و تالش
ج پاکی و لطافت و سادگی و گذشت و فداکاری ( ان اکرمکم عندالله اتقیکم ).
و مبارزه ( فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما ) ،و مرو ِ
کتابها ِی او سق ِف کوتاهِ فه ِم مذهب ِی جامع ٔه ما ،و از جمله مرا ،به شدت باال میبُرد ،مذهب را برای من که ذهنی استداللی و تحلیلی داشتم ( و همیشه
درس ریاضیام بهترین درسام بود و این برایم هم مزایا و هم معایبی به ارمغان میآورد ) هم باورپذیر و به اصطال ِح امروزی عقالنی میکرد 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 دروازهٔ شریعتی به شهرِ ِ
بزرگ میهنام و جهانام نگریستم .بعدها فهمیدم که میشد از
دروازههای دیگری نیز به ایران و جهان وارد شد .دروازهٔ چریکها ،چپها ،محافظه کارهای پارلمانتاریست ،لیبرالهای میانه رو ،یا مذهبیهای رِفُرمیستی
اما خواها ِن دموکراسی و آزادی ،سنتیهای سیاسی شدهٔ طرفدارِ اجرای شریعت ،آکادمیسینهای طرفدارِ ترجمه و تحقیق و آموزش و ...بعدترها فهمیدم که
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اساس
خاص خود را داشته است ،از جمله دروازهٔ خودِ من ! و البته طبیعی است که هر فرد بر ِ
هر کدام از این دروازهها منظرهایی بدیع و مزیتها و معای ِب ِ
تجربهای که حمل میکند ،به دروازهٔ خود اهمی ِت بیشتری میدهد ( اگر کوته فکرانه و خودخواهانه تنها دروازه را دروازهٔ خویش و بقیه را یکسره گمراهی و
تباهی نداند ) ،و یا با دروازهٔ خویش رابط ٔه عاطف ِی بیشتری دارد .همان گونه که علی گفته است  :هر کسی مرا حرفی بیاموزد ،مرا بندهٔ خویش ساخته است.
اما امروزه که به گذشته مینگرم و به مقایس ٔه دروازهها ،رویکردها و خروجیهای آن موقع ( و نه در خال و خیال و تصورِ کنونی ) میپردازم ،از اینکه از
این دروازه به ایران و جهان نگریستهام ،علی رغ ِم آنکه به محدودیتها ،خطاها و نقصها و ناکامیهای آن نیز ،حداقل تا حدی ،اشراف یافتهام ،هم چنان
راضی و مشعوفام و فکر نمیکنم که اگر از دروازهٔ چریکها ( علی رغ ِم احترامی که شریعتی به آنان میگذاشت و من نیز احساسی عاطفی نسبت به آنان
پیش رویم بود )،
دارم ،اما به تأسی از شریعتی هیچ گاه تح ِت تاثیرِ مشی و رویکردشان قرار نگرفتهام ) ،سنتیها ( که اگر شریعتی نبود یکی از بسترهای ِ
چپها ( که باز اگر شریعتی نبود یکی از بسترهای محتملترِ فرا راهم بود ) ،میانه روهای سیاسی و فکری و ...آن زمان ،واردِ ایران و جهان میشدم ،راضیتر
میبودم .و باالخره اگر زیست و زندگ ِی شبه مدرن و مرفه و موفق ( به عنوا ِن یک آکادمیسین ،یا مثالً یک مهندس و پزشک و کارمند و ) ...میداشتم،
ارضاءام میکرد و نیازهای درونیام را پاسخ میداد.
بی ِن ما و شریعتی ،یک انقالب ( و یک نظام و حاکمیت ) فاصله است .فراز و نشیبهای این سالیان و تجار ِب آن ،که نس ِل ما با پوست و خون و جان
تجربه کرده است ،ما را فراتر از شهرِ شریعتی برده است .اما شریعتی هم چنان خان ٔه پدری ( و مادر ِی ) ماست و در امتدادِ دروازهای که او به رو ِی فکر و
زندگی ،ایران و جهان ،به رویِمان گشود ،به جهان و زندگی مینگریم .هر چند برخی نیز دیگر حوصل ٔه رجوعِ مجدد به مت ِن او را ندارند و با شریعت ِی دورا ِن
جوان ِی خویش که ِسلف سرویسی با او برخورد میکردیم و هر چه نیازِ فردی و فکری و روانی و اجتماع ِی مان بود ،خود از او انتخاب میکردیم ،نسبت برقرار
میکنند .نسبتی عاطفی و حتی متعصبانه و یا بر عکس نقد و نفی .در نقد و نف ِی او نیز ،معموالً ( و نه البته به طورِ مطلق و صادق در موردِ همه ) ،گذشت ٔه
خود را نقد و نفی میکنیم ،تا متن و آراء و رویکردهای او را.
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اما مهمترین تأثیری که شریعتی بر مخاطبا ِن آن روز و امروزِ خویش میگذارد ،جرأت و جسارت و پرسش گری و دانش و پیگر ِی دانستهها تا انتهای
نفس زیادی و خود بزرگ بینانه و
مسیر است ،حتی مسیری که خود بدان گام ننهاده باشد .آثارِ او یک نوع اعتمادِ به نفس ( حتی اگر نگوییم اعتماد به ِ
مبالغه آمیز ) به مخاط ِب خود ،برای شکستن و درنوردید ِن هر مرزی را میدهد.
زبا ِن گاه آنارشیست ـ نهیلیس ِت او که گویی همه چیز را غیرِ جدی میگیرد ،گاه در نقد چنان تند و تلخ و گزنده است که چیزی برای تعصب و تصلب
باقی نمیگذارد .اصالً "روشنفکری" ،یعنی همین گشودگی به جهان و درنوردید ِن هر آنچه که البته به نادرست و به ناحق سد و مان ِع این گشودگی شود
( به قو ِل خودِ او که این آزادی را حتی برای خدا هم نمیتوان فدا کرد ).
برایم بسیار جالب است که امثا ِل یوسفی اشکوری ،که یک روشنفکرِ مذهبی است که مثالً باید پارادوکسیکال و غیرِ قاب ِل جمع باشد ،بسیار با تسامحتر
و گشودهتر با مفاهیم و آموزهها ،افراد و جریانات برخورد میکند تا برخی روشنفکرا ِن لیبرال ،چپ و ...البته در بی ِن آن نحلهها نیز انسانهای گشوده و
روشنفکر بسیارند ،اما این گشودگ ِی وجودی با روشنفکر ِی شان ارتباط ندارد ،بلکه بیشتر به نوعِ تربیت و شخصی ِت شان مربوط میشود ).
نمیگویم هم ٔه مخاطبان و خوانندگا ِن آراء و احوا ِل شریعتی نیز چنیناند یا خیر ،ولی از دروازهای که من به شهرِ او مینگرم ،این چنین میاندیشم و گاه
از متهم شد ِن او به تعصب و دشمنی با آزادی و حقو ِق زنان و نظایرِ آن ،نه مخالف و منتقد ،بلکه حتی عصبی میشوم و شاهد بودهام انتشارِ آثارِ کوچک و
جیب ِی او که پای مخاطبا ِن وسیعی را مستقیماً به مت ِن او گشوده است و دیگر بیش از پیش شریعتی را به طورِ روشن و رو در رو از رو ِی متناش میشناسند
و نه از تعریفی که بعضی منتقدین و بویژه برخی مخالفی ِن متعصب و پُر از نفرتاش به دست میدهند ،آنان را نیز دچارِ همین وضع و حال میکند ! ).
دومین تاثیر از مهمترین تاثیرا ِت او بر من ( و فکر میکنم بر بسیاری از مخاطبا ِن مستقی ِم آراء و آثارش ) این است که آنها را به ترکیب و تلفیقی
ِ
سیستمیک دین ،دیالکتیکی دید ِن روابط و ،...وا میدارد .هر چند نگاهِ اجتماعی و سیاس ِی او ،شاید برخاسته از شرای ِط اجتماعیاش ،رنگ و بوی
اندیشید ِن
؟؟؟ دارد ،اما آراءِ تئوریکاش مرزها و دوگانگیها ِی 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 بیدین ِی رایج را به شدت بیرنگ میکند.
و یا اینکه اتمسفرِ آثارِ او برای مخاطبا ِن مستقی ِم آنها ،چنان فضایی میسازد که از الیههای ذهن به اعما ِق روان و درون پا میگذارد ،و به زبا ِن مذهبی،
تعلیم و تزکیه را به هم میآمیزد و حاصلاش این است که مخاطب دیگر نمیتواند با زندگ ِی روزمره و روزمرگ ِی زندگی کنار بیاید .گویی او را دچارِ آگاهی و
خودآگاهی و هبو ِط درونی میکند ،که نیش و زخم و دردش هیچ گاه او را ترک نمیکند ،و از درون انرژی در فرد آزاد میکند که در سختیها ،سرباالییها
و تنهاییها یاریاش میرساند .این امر هم از شخصی ِت فرد ِی خود او بَر میخیزد و هم از انسان شناس ِی فلسفیاش که انسان را آمیزهای از عقل ،خرد ،و
شور و احساس میداند و امروزه که فضای روشنفکری و سیاس ِی تحول خواهان ٔه ما ،بیشتر از "بحرا ِن اندیشه" ،دچارِ "بحرا ِن انگیزه" است ،چقدر به این
رویکرد و درون مایه نیازمندیم.
ناحقیها و نارساییها و ناتمامیهای شریعتی را در بسترِ تجارب پس از او و افقهای تازهای که زندگی و واقعیت به روی همگان گشوده است و فه ِم
آن نیز نیازمندِ هوشمند ِی زیادی نیست ،میتوانیم حل کنیم ،اما هم چنان در ِحرمان از فقدا ِن نگاهِ دو بُعدی و ادبیا ِت صمیمی و آگاهی بخش و اراده زا و
انگیزه دهی که درو ِن مان را میشکفت و میشکافت و نه تنها ذه ِن مان را ،که وجودِمان را ،سیراب میکرد ،در تاسفایم و در انتظار.
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