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  ي دکتر احسان شریعتی نامه زندگی
  

 دکتـر احـسان  . انجام شده اسـت 1388احسان شریعتی است که در خرداد  نامه حاصل گپ و گفتی طوالنی با دکتر این زندگی :سخنی با خواننده

 هاي ایشان مهمترین ه الي گفتهدر اینجا بر این بوده، تا از الب سعی ما. در این گفتگو به بازگویی مقاطع حساس زندگی خود پرداخته است شریعتی

مسئولیت هر گونـه   از اینرو. مندان و دوستداران معلم و یاد گار او قرار دهیم عالقه رخدادها و حوادث زندگی و بعضی از خاطراتشان را در اختیار
  .باشد مشان نمیي محتر خانواده بوده و هیچ مسئولیتی متوجه ایشان و» شریعتی گروه«ي  نقص یا اشتباه احتمالی بر عهده

  
*  *  *  

  
  .شد متولد  دربیمارستان امام رضاي مشهد1338 شهریور 12 شریعتی ، در احسان : 1338

  
  .باشد بپیوندد  که در پاریس مشغول تحصیل می)پدر (شود تا به دکتر شریعت عازم پاریس می)پوران شریعت رضوي(با مادر  : 1339

  

  
  

پـدر و  . انـد  بـوده  رفته، که محل نگهـداري کودکـانی بـوده کـه والدینـشان دانـشجو       می crèche احسان در پاریس به مکانی به نام : 1340 – 43
 هـاي  در مجمـوع فعالیـت   پرداختنـد و  بهه ملی، عالوه بر تحصیل میو کنفدراسیونی و فعالیت در ج هاي دانشجویی مادرش در آن سالها به فعالیت

  .سیاسی داشتند_تحصیلی
  

شـده و ایـشان و مادرشـان مجبـور      ي اتومبیل که در مرز خوي دکتر شریعتی توسـط سـاواك دسـتگیر    به ایران، بوسیله ازگشت با والدینب : 1343
  .بوده است تهران زندانی در  ماه6کنند و در این مدت ، دکتر شریعتی تا و سپس به تهران عزیمت  رفته) ارومیه(شوند به رضائیه  می
  

ایشان در مـشهد بـه دبـستان رفتـه و چـون در آن سـالها        40ي  شوند، در سالهاي دهه بعد از اینکه از تهران عازم مشهد می  :40ي  سالهاي میانی دهه
ي شـریعتی   از آنجـا کـه خـانواده   . رونـد  دبستانی در آن حوالی می نگ بودند بهدر کوي فره) پدر بزرگشان(ي استاد محمدتقی شریعتی  مقیم خانه

) سـنگی  کوي فرهنگ ، چهار راه لشگر ، کـوه . آورد منزل را به خاطر می دکتر احسان سه بار تغییر(دهند،  بار مکان زندگی خود را تغییر می چند
اول را آنجـا   که دبیرستان نهایی بود و تا سیکل "ابن یمین" و "روش نو" جمله کنند از  سال دبستان را در مدارس متفاوتی سپري می6ایشان هم 

. شـوند  مـی  اختفا در تهران شان در مشهد حمله کرده و دکتر شریعتی مجبور به ساواك به خانه تحصیل نمودند و در همان پایان سیکل اول بود که
کـه بـه    هنگـامی . گیرد تا دکتر شریعتی خود را به ساواك معرفی کند ن میگروگا را) دایی احسان(ساواك استاد شریعتی و رضا شریعت رضوي 

  !بردند کرده و هر چه را که چاپ مسکو بود با خود می خانه شان در مشهد حمله برده بودند، تمام کتابها را پخش



 ٢

سیاسـی  -فکـري  هـایی  مدند و با دکتر بحثآ بود اینست که دانشجویان می ي ادبیات از جمله خاطرات احسان در آن دوران، که دکتر در دانشکده
  .شد بحثهاي سیاسی و فکري که در آن ایام انجام می که در آنجا اجرا شد و "تئاتر ابوذر" هاي هنري مثل همچنین فعالیت داشتند و

  

  
  

ي زنـدگی کـردن را بـه فرزنـدانش      در آن دفتر دکتر شـریعتی نحـوه   است و بوده "بابا علی" از کودکی ایشان دفتري داشتند که اسمش درسهاي
فرزنـدانش   خوانـده و  عاطفی دکتر با فرزنـدان ایـن بـود کـه شـعري را مـی       ي از جمله رابطه. کرد آموخت و با فرزندان در این باره صحبت می می

  ... خواندند  را میي آن ادامه

رفتنـد،   زمانی که به مزینـان مـی  : طور مثال به. اي معلم فرزندان بودند دکتر علی شریعتی روش آموزشی مختص خود را با فرزندان داشتند و به گونه           
 ! جهان فلسفه بوده استهاي افالطون را به فرزندانشان با استفاده از ستارگان آموزش دادند، که این اولین برخورد احسان با ي ایده نظریه

اي که مادرشان در جمالزاده خریده بود، عزیمـت کـرده و احـسان بـراي      شان در مشهد، به تهران و خانه بعد از هجوم مجدد ساواك به خانه       : 1352
 .رود سیکل دوم به دبیرستان خوارزمی تهران می

در آن زمـان  . مطلع نـشود  کردند تا شخصی از مخفیگاه دکتر نرا مالقات میمخفیانه ایشا هنگامیکه دکتر شریعتی خود را مخفی کرده بود، خانواده
بودنـد دکتـر خـود را بناچـار معرفـی       خارج برود ولی چون استاد شریعتی و دکتر شریعت رضوي گروگان دوستان دکتر پیشنهاد داده بودند که به

شـود کـه در چنـد مـاه اول      زنـدانی مـی   ي شـهربانی  دان مخـوف کمیتـه   ماه در زن18کند و  ساواك معرفی می  به52دکتر خود را در مهر . کند می
هـاي اول بـه    در آن مـاه . شتم قرار داده بودنـد  دادند و حتا از لحاظ فیزیکی نیز دکتر را مورد ضرب و ایشان نمی ي مالقات با هیچ کس را به اجازه

ي کـسب   ي اول که دوره از دوره روانی پس/روحی هاي ار شکنجهبود ولی چون دکتر حدود دو سال در آنجا بود، مقد دکتر بسیار سخت گذشته
ي پدر را که مـورد آزار و   آفتاب ندیده احسان صورت باد کرده و. دکتر شریعتی در آنجا اقامت عادي یافت بعدها. اطالعات بود کاهش یافته بود

  .آورد به خوبی به یاد می اذیت قرار گرفته بود هنوز
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مبـادا در   ي علوي رفتند، امـا مـدیر آنجـا از وحـشت اینکـه      ان هم به مدرسهایش ي ادبی برود و دکتر شریعتی سفارش کرده بود که احسان به رشته

 ي ایـشان بـه مدرسـه    در نتیجـه .مسائل سیاسی و مذهبی شود، احـسان را در آنجـا نپـذیرفت    ها هستند بحث پیرامون شریعتی و اي که مذهبی مدرسه
  .رود می "رهنما"

گذاشـتند تـا از    همیشه در انفرادي بود ولی گاهی شخصی را در سلول دکتـر مـی   ست کهاز حوادثی که در زندان براي دکتر شریعتی پیش آمد این
، همـانطور  ...آمریکا برویم و رژیم شاه را افشا کنـیم   اي انجام بدهیم و به رضا براهنی به دکتر پیشنهاد داد که مصاحبه .دکتر اطالعات کسب کند

 در ایـن ایـام شـریعتی همیـشه در سـلول     . به شاه بسیار مـوثر بـود   ینی افکار عمومی نسبتمشخص شد ، براهنی این کار را کرد و در بدب که بعدها

  .داده بودند ي بردن میوه و سیگار را براي دکتر اش اجازه تنها به خانواده دادند، انفرادي بود و هیچگاه کتاب یا قلم و کاغذ به او نمی
  

بـود کـه بعـدها     دوگانگی بین ساواك و شهربانی زیاد بـود و ایـن فـرد رئـیس شـهربانی      ماندر آن ز. داد پور را بسیار بازي می دکتر، تیمسار زندي
  .توسط مجاهدین ترور شد

  
پیـروان او و بـه    ي شـریعتی را نـزد هـواداران و    ي آن وجهـه  داشته باشد و بواسـطه  اي از دکتر در تلویزیون یا روزنامه خواست مصاحبه ساواك می

عراق به الجزایر رفته بود،  در آن زمان هنگامیکه شاه براي قرارداد با. این امر محقق نشد ر ، خراب کند کهسیاسی کشو–ي مذهبی خصوص جامعه
را آزاد کنند و شـاه هـم هنگامیکـه     هاي دکتر شریعتی در فرانسه بوده است از شاه خواسته بود که دکتر همکالسی ي آنجا که از وزیر امور خارجه

  !دهد دستور آزادي دکتر را می آید در فرودگاه به ایران می
  

 عکسهاي قبل و بعد از زندان دکتر بخـوبی بیـانگر نـاراحتی هـاي    .بازگشت شان در جمالزاده شریعتی در نوروز این سال آزاد شد و به خانه : 1354

  .باشد دکتر در زندان می
  

سـاواك از ایـن موضـوع    . کرد نوشت و فعالیت می ختی میزمان در شرایط س دکتر پس از آزادي خانه نشین شد ولی کامال تحت نظر بود و در آن
 انسان،اسالم و مکتبهاي مغرب" :آن زمان جزواتی از دکتر مثل ساواك در. شده و نتوانسته کاري بر ضد او بکند بسیار ناراحت بود که دکتر آزاد

هایی که توسط  ، را در یکی از چاپخانه) 50ر حدود سال د(مزینان تهیه شده بود  را که هنگام استقرار شریعتی در "بازگشت به خویش" یا "زمین
کتـاب آبـی    محتـواي دو  الزم به ذکر است این جزوات،. (ساواك مصادره شده بود به دست آورده و با جعل تیترها در روزنامه کیهان چاپ نمود

  )دان داشته اي از آنها را نیز در منزل مونهمتن هر دو کتاب را دیده بوده و ن رنگ بوده که دکتر احسان قبل از جعل آنها توسط کیهان
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مـشخص   وکالت گرفتند و در دادگستري شکایت نمودند، البته در آن زمان را به "احمد صدر حاج سید جوادي"  دکتر شریعتی آقايدر آن ایام
بـراي اینکـه تحـت     اي نوشت که آن را خود دکتر اعتراضیه. اعتراض این کار مناسب بود شود ولی براي اعالم بود که به این پرونده رسیدگی نمی

  ).آمد در آن مقطع مرتب بازجویی به عمل می از شریعتی. (یرد، منتشر نکردفشار مجدد قرار نگ
بگوینـد   سیاسی هم نبوده است، اما قصد ساواك از این کـار ایـن بـوده کـه     البته این جزوات درسهاي کلی دکتر در مشهد بوده که حاوي مطالب

هـا   عنـاوین و اتهـام   من اسالمی هم عالوه بر دکتـر نـسبت بـه ایـن جعـل     دانشجویان انج در این راستا. کند شریعتی با ما در مطبوعات همکاري می
بعـضی از آنهـا بـه سـازمان      بود، احسان با گروه هنري ارشاد که دانـشجو بودنـد ارتبـاط داشـت و     در آن زمان که دکتر در زندان. اعتراض نمودند

درآن زمـان  . مرام مارکسیستی را برگزیدند اي از این سازمان جدا شده و آن سالها افتاد این بود که عده اتفاقی که در. مجاهدین خلق پیوسته بودند
بود که دکتر پس از جواب دادن  خواند ، خواسته العربیه درس عربی می احسان که در دار العلوم که مجاهد بود از "سعید متحدین" شخصی به نام

تر در خواست کـرده بودنـد، بنـابراین     پیش این را عضوهاي مسلمان سازمانکلی خود را مطرح نماید که البته  به سوالهایش کتابی بنویسد و اصول
ایـدئولوژي رسـمی سـازمان     در پاسـخ مخـاطبینی کـه پـس از تغییـر      و سـوال و جوابهـایی   "رابري،آزاديبعرفـان، " سخنرانی دکتر نیز در پاسخ،

  .ها منتشر ساختند دانشگاه سازي کرد و سپس درارائه نمود و احسان نیز آنها را پیاده  مجاهدین ، همچنان عضو سازمان بودند،
  
اثـر رضـا   » شـریعتی و سـاواك  «رضـوي،   اثر دکتـر پـوران شـریعت   » طرحی از یک زندگی» :هایی همچون ي کتاب الزم بذکر است که مطالعه» 

هـا و   توانـد آگـاهی   اد علی رهنما، میاثر است «مسلمانی در جستجوي ناکجاآباد«اثر دکتر ناصر میناچی و » ي ارشاد ي حسینیه تاریخچه» علیجانی،
  .ي گرامی بهمراه آورد خواننده اطالعات فراوان و دقیقی را براي

  

  
  

  .پنجم دبیرستان رهنما بود ان سالکم دکتر به فکر خروج از کشور افتاد، احسان در آن زم کم : 1355
  

افشا کرده بود و درپـی آن بـراي    طی ماجراهایی، به زندان افتاده بودند و شخصی اسامی همه را دانشجویانی که با احسان شریعتی در ارتباط بودند
گذرنامه گرفـت و از   "احسان مزینانی" نامپیشنهاد داد که احسان باید از کشور خارج شود و ایشان با  دکتر شریعتی هم. ایشان هم خطر ایجاد شد

گذرنامه گرفت یا خیر، چون اطالعات وي در شناسنامه  شود براي ایشان هم با این نام بود براي دکتر تا ببیند آیا می این امتحانی. کشور خارج شد
طریـق دکتـر را شناسـایی و ممنـوع الخـروج      دسـت داشـت و از ایـن     درج گشته بود و تمام اسامی که ساواك از شـریعتی در  "مزینانی" با عنوان

  .توانستند با این ترفند از کشور خارج شوند بود، بدین جهت احسان و سال بعد پدر "شریعتی مزینانی" ، نمود می
  

  .گذراند تا خطري ایشان را تهدید نکند)سیاتل(آمریکا احسان شریعتی پس از خروج از کشور، سال آخر دبیرستان را در
  

در جلـساتی   برد و گاهی اوقات زمان در شرایط بسیار سختی در تهران به سر می نگاري داشت و دکتر شریعتی در آن ریکا با دکتر نامهاحسان از آم
  .کرد سخنرانی می شد هاي دوستان و همفکران برگزار می که در خانه
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را به احسان  ي پوشیدن لباس سنتی التحصیلی چون اجازه فارغهنگام . جدیدي بود براي او آنجا دنیاي. احسان زبان انگلیسی را در آمریکا آموخت

  ).آثار موجود است جزئیات این مسئله در مجموعه. (دشریعتی ندادند، ایشان هم در مراسم شرکت ننمو
  

  .را در آمریکا گرفت) فلسفه(اش احسان شریعتی دیپلم : 1356
  

  . دکتر شریعتی از ایران خارج شد56 اردیبهشت 26در روز 
  
بـه  . شد حـضور داشـت   ي کالیفرنیا برگزار می سن خوزه آن سال در سمیناري دو روزه که توسط انجمن اسالمی دانشجویان شهر حسان در خردادا

شب به برکلی و به منزل برادر آقـاي هاشـمی رفـسنجانی     او. که امشب شما باید به سمت تگزاس، منزل دکتر یزدي حرکت کنید ایشان خبر دادند
در تگزاس آقاي یزدي به احسان فقط گفت که .رفت وي سپس به تگزاس .اسالمی بود رفت تا براي فردا بلیط هواپیما تهیه کند منکه عضو انج

هواپیما شود، آقـاي یـزدي بـه او گفتـه بـود کـه دکتـر         خواست سوار در لندن مشکلی پیش آمده است و هنگامیکه احسان می براي دکتر شریعتی
احسان به نیویورك رفت و یک شب آنجا . شهادت پدر را ندادند تان است و شما باید به لندن بروید ولی به احسان خبربیمارس تصادف کرده و در

ایـشان   هـاي  دوستان دکتر به دنبال او آمده و چون حزن و ناراحتی در چهـره  هنگامیکه احسان به لندن رسید،. سپس از آنجا عازم لندن شد  ماند و
  ...رفته است شود که پدر براي همیشه ز متوجه میبخوبی مشخص بود، او نی

  
آنجـا   دکتـر در . کنـد  انگلیس بود و دکتر در آنجـا شـهید شـده بـود منتقـل مـی       وکیل احسان ایشان را به شهر ساوت همپتون که شهري در جنوب

بـود؛   جـا رخ داده  همـان  این حادثـه در . بودنداز ایران به او ملحق شده ) سوسن و سارا) اي گرفته بود، که در همان شب اول که دو دختر وي خانه
و آنها به اجبار در ایران  ي شریعتی از ایران ممنوع الخروج کرده بودد خروج خانواده البته پوران شریعت رضوي و مونا را ساواك پس از اطالع از

 شود کـه  ي پایین برود ، متوجه می به طبقه واستخ می) حادثه پیش بچه ها بوده شب یکی از اقوامشان که(صبح که نسرین فکوهی  .مانده بودند

اطالع نزدیکـانش میرسـاند ولـی خـود بـه       سریعا این موضوع را به دارد، وي اش حالتی شکسته و ورم کرده شریعتی روي زمین افتاده است و بینی
  .ها میرود تا آنها این صحنه را نبینند پیش بچه ي باال طبقه

  
شـود،   ي قلبی به حاضرین داده می کنند، طی یک معاینه اجمالی، گزارشی سر پایی و فوري مبنی بر سکته   عت می هنگامیکه به پزشکی قانونی مراج    

کنـد   شان تحقیـق مـی   خواستار کالبد شکافی بودند؛ اما هنگامیکه در همان اوضاع وکیل ولی انجمن اسالمی و کنفدراسیون بین المللی دانشجویان
آنجا که پلـیس   و سپس پلیس انگلستان عهده دار این کار خواهد شد و از) مراحل اداري بدلیل(انجامد  طول میشود این کار چند ماه به متوجه می

دوستان شریعتی به هیچ وجـه   خانواده و. رفت که جسد دکتر را به ایران منتقل نمایند می انگلستان با ساواك همکاري نزدیک داشته است احتمال
فرستاده بـود تـا فـورا     هیئت امنیتی به انگلستان ایران منتقل شود، حتی شاه براي این کار ژنرالی را همراه با یک ي دکتر به خواستند که جنازه نمی

 ي ماست و او را باید به ما تحویل دهید ولی دوستان بـا  دکتر تبعه آن فرد که از جانب ارتش بوده است، گفته بود که. جسد شریعتی را بازگردانند

بازگرداندن جسد  جهت(صدر و آشنایان وي، در سوریه با مومیایی کردن دکتر   این نتیجه رسیدند که از طریق امام موسیهم مشورت کردند و به
موقتا دکتر شریعتی در آنجا بـه   تا مدت زمانی)دارد استفاده شده است سال جسم را سالم نگاه می5 ایشان به ایران از یک مدل خاصی که تقریبا تا

بـه سـمت سـوریه حرکـت      پشت ساختمان حسینیه ارشاد که مورد نظر شریعتی بود دفن گردد و به همین علت و در نهایت درطور امانت دفن شود 
شریعتی در آنجا به امانت  در قبرستان زینبیه، اتاقکی در نظر گرفته شد که دکتر. گردید زمینه برگزار کردند و در زینبیه مراسمی باشکوه در همین

بودند و در تشییع و خاکسپاري دکتر شـریعتی   هم به آنجا آمده... برجسته و سرشناس از لبنان و فلسطین و  هاي استا شخصیتدر این ر. سپرده شود
  .شرکت نمودند

  



 ۶

  
  

کـه   در لندن تظاهراتی براي شهادت دکتر صورت گرفـت . عمومی برقرار بود  بیروت رفتند که در آنجا نشستسپس احسان و خانواده به دمشق و
تظاهرات  آقاي خمینی و دکتر شریعتی و شهداي مجاهدین در ابتداي صف اولین نوع تظاهراتی بود که بعدها در ایران انجام شد و طی آن عکس

  .آمد به چشم می
  

از جمله یاسـر   دوباره با خانواده به بیروت بازگشتند و مراسمی برگزار کردند که احسان در اروپا سخنرانی کرد و سپسبراي چهلم دکتر شریعتی، 
 آن مراسم حضور داشتند و احسان هم در آنجا سخنرانی کـرد کـه مجلـس    هاي برجسته در عرفات و موسی صدر و دکتر چمران هم بعنوان چهره

  .شود شریعتی برگزار می  هر ساله سالگرد هجرت دکتراز آن به بعد. گرم و پرشوري بود
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  .ي تحصیل به فرانسه رفت احسان دیگر به آمریکا بازنگشت و جهت ادامه

آموخت و هم  ل فرانسه نبود و غیر از این احسان، باید هم زبان فرانسه میدر فرانسه مسئله این بود که مدرك دیپلم ایشان چون از آمریکا بود، معاد             
  .کرد ، که البته با تالش ایشان این دوره با موفقیت طی شد امتحانات دشواري را سپري می

  .شد ایت وارد دانشگاهعلوم انسانی گرایش فلسفه دریافت کرد و در نه ي ادبیات و احسان شریعتی در این سال دیپلم دومش را در رشته : 1357

تحـصیل   ي وي ادامه. شد که شهر معروف دانشجویی است "اکس ان پروانس" احسان شریعتی وارد دانشگاهی در شهري در جنوب فرانسه به نام
  .ي فلسفه را انتخاب کرد در رشته

آمد و سپس به منزل فردي بـه نـام مهـدي عـسگري در     خمینی ابتدا از بغداد به پاریس به منزل یکی از دوستان آقاي بنی صدر   .. در آن زمان آیت ا    
  .رود شان بود می احسان شریعتی دو بار به نوفل لوشاتو که نزدیک محل زندگی خانواده. نوفل لوشاتو رفتند

  .پرسد اش سواالتی می و رشته تحصیلی ي استاد شریعتی آقاي خمینی در مالقاتی کوتاه با احسان، درباره

 محیطی که بیـشتر از روشـنفکران و دانـشجویان و طرفـداران دکتـر     .داشت  در نوفل لوشاتو وجود57ي منتهی به بهمن فضاي گرمی در آن روزها

بهشتی،مطهري،بنی  دانشجویان و روحانیون و شخصیتها و فعالین سیاسی مثل آقایان آنجا به مرکز جریانات بین احزاب و. شریعتی متشکل شده بود
موسوم به فرقان، اپوزیـسیون   ي آقاي مطهري و ماجراهاي گروه البته پس از اعالمیه. شده بود اري دیگر تبدیلصدر ،سروش،حبیبی،الهوتی و بسی

خـط مـشی    ي دکتـر شـریعتی،   اي که در آن روزها مشخص بود، اینکه هنوز بـر سـر مـسئله    ترین مسئله مهم .شاه کمی به شریعتی حساس شده بود
  .مشخص و دیدگاه منسجمی وجود نداشت

و عاشـوراي    شهریور و تاسوعا17هایی مثل  تظاهرات. ها آغاز شد برگزاري چهلم در ایران)حاج آقا مصطفی(خمینی .. ز شهادت پسر آیت اپس ا
پس از اینکـه  . شد می هاي شریعتی همه جا بود و شعر اي معلم شهید خوانده عکس. خواهند عظیم برگزار شد که مشخص شد که مردم شاه را نمی

  .هفته پس از آن احسان به ایران بازگشت گرفت و امام به تهران آمد، چندانقالب اوج 

  

  
در  زگـشت، واحـدهایی را معـادل سـازي کـرد و     هنگامی که بـه ایـران با  . بود ي فلسفه در دانشگاه دکتر احسان در آن زمان سال اول رشته : 1358

  .خواند، سپس انقالب فرهنگی شد و دانشگاه ها تعطیل گشت ي فلسفه را پذیرفته شد و یکسال ادامه) بهشتی(دانشگاه ملی
  



 ٨

 خـرداد در  29ز رو. بعد از بازگشت به ایران تصمیم گرفتند تا اردیبهشت ماه ستادي تشکیل دهنـد تـا مراسـم دومـین سـالگرد دکتـر برگـزار شـود                
دانشگاه تهران، موج عظیمی از مردم آمده بودند که احسان شریعتی هم در آن جمع پر شکوه و جو فراموش نشدنی که سراسر زمین چمن، مملو از   

 .جمعیت دوستداران شریعتی بود به ایراد سخنانی پرداخت

او اسـتقبال   دانستند از فرزنـدان  د و مردم چون شریعتی را معلم انقالب میش می هایی شهر به شهر از اقصی نقاط ایران در آن روزها از ایشان دعوت
  .کردند گرمی می

» ارشـاد   » ي هاي شریعتی تبدیل شد و نـشریه  و بعدتر به کانون ابالغ اندیشه هاي شریعتی سپس ستادي که تشکیل داده بودند به کانون نشر اندیشه
تنظـیم مجموعـه    ي سیاسی و فرهنگی سپس تبدیل بـه دفتـر   در کشور بود و این موسسه ار این نشریه نسخه تیراژ انتش30000کردند که  را منتشر می

  .را عهده دار شد هاي شریعتی ي ارشاد و کانون ابالغ اندیشه بود و احسان هم نشریه آثار دکتر شریعتی شد و پوران شریعت رضوي مسئول آن
  

 دوسـتانش بـه صـلیب سـرخ پیوسـتند و از آنجـا دارو گرفتنـد و بـه         ریعتی و چند نفـر از  که جنگ شروع شد احسان ش59پس از شهریور  : 1359

بـه شـهادت    آنجا یکی از دوستان احـسان . آنها چند شب هم به خط مقدم رفتند. بود اهواز در آن زمان زیر بمباران. ستاد اهواز بردند  خوزستان و
احـسان در  . رفته بودند آنها به عنوان داوطلبی که به صلیب سرخ همیاري برساند بدانجا  روز در جبهه بودند و سپس بازگشتند، زیرا10 الی7. رسید

  .اي داشت و سپس به تهران بازگشت آقاي چمران و خامنه راه بازگشت در سوسنگرد مالقاتی کوتاه با
  

 نصب بود و جمالت معروف شریعتی همه جـا اي از دکتر  تیر برقی جمله در هر. آن روزها روزهاي خوبی بود، گویی که در تهران جشن برپاست

  ! خورد به چشم می
  

اسـالم را   هـاي شـریعتی و مجاهـدین خلـق و فـدائیان      ایـن افـراد اندیـشه   . کردند ي بد آن دوران گروه فرقان بود که اقدام به ترورهایی کور حادثه
 حالیکه دکتر شریعتی با ترور به هیچ وجه موافق نبود، اما  در.هاي خود این گروه را به وجود آورده بودند مخلوط کرده و براساس بینش و برداشت

هـاي   جملـه  هایش از بعـضی از  فرقان در باالي اعالمیه. اي به دکتر اتصال دهند خواستند خود را به گونه شد و همه می ترورهاي نا معلومی انجام می
  .بفریبد کرد تا شاید به این طریق مردم را شریعتی استفاده می

  
 تـرین بـه   بگوید شریعتی واقعی کدام است و کدام قرائـت از شـریعتی نزدیـک    خواست به مردم هاي شریعتی در آن دوران می ابالغ اندیشهکانون 

  .» گوید ارشاد، زبانی که امروز شریعتی با شما سخن می« : این عبارت بود ي نشریه، منقش به حتی سر تیتر ثابت هر دوره. باشد افکار وي می

  
  

لذا در  تفکر و نظرات پدر به پیروان و عالقمندان و حتی توطئه گران شد، در این دوران بیشترین نیروي احسان شریعتی صرف شناساندن حقیقت
  ... چندان فراهم نبود  و تحصیل فلسفهآن شرایط فرصت پرداختن به دروس دانشگاهی
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 ها بیشتر شد تـا جـایی کـه در    مرور زمان انحصار طلبی ها و درگیري  جو مملکت سیاست زده و انقالبی بود و به60 و 59 و 58در سالهاي  : 1360

شخـصی دکتـر    و زمانیکه قرار شد در منزلبرگزاري در اماکن عمومی را ندادند  ي  که مراسم دکتر در شرف برگزاري بود، در ابتدا اجازه60سال 
بیـشتر از جزئیـات    اطـالع . (نداوباش و بظاهرخودسر به خانه حمله ور شده و مراسم را برهم زد شریعتی این مراسم در تهران برگزار شود، عده اي

  )شریعتی ین حادثه در مصاحبه با دکتر سوسنا
  

  . هواداران وي بود ي شریعتی و ي ارشاد و دفتر بنیاد که متعلق به خانواده نشریه ها بسته شد، از جمله همان زمان بود که نشریات احزاب و کانون
قصد داشتند چند  ابتدا ایشان. وباره به فرانسه باز میگرددترکیه و در نهایت د رود و از آنجا به بیروت و سپس احسان در اواخر شهریور به دمشق می

ولی از همان ابتدا اقامت ایـشان در    به ایشان پیشنهاد شد که در پاریس بماند60ي  داده در ایران دهه هفته در آنجا بمانند که با توجه به حوادث رخ
  .دائمی در آنجا را نداشته است آنجا موقت بوده و قصد اقامت

  
 1981 در جنوب فرانسه ادامه داد و موفق به اخذ این مدرك در» پروانس اکس ان«ریعتی یک سال پایانی مقطع کارشناسی فلسفه را در احسان ش

  .میالدي شد
  

ر احـسان د . چندي بعد کانون ابالغ تعطیل شد و افـراد آن چنـد سـال بـه زنـدان افتادنـد       . سوسن و سارا شریعتی به پاریس آمدند       61در بهار    : 1361
 .کردند هاي خندق و ارشاد را منتشر می کرد و در آنجا نشریه  با خواهرانش زندگی می60 ي  دهه

اجتماعی ، -ینارها و فعالیتهاي گوناگون فرهنگمراسم برگزار کرده و سمی فعالیتهاي ایران را در آنجا ادامه دادند و هر ساله براي دکتر  : 60ي دهه
هاي ایـشان در آن   فعالیت نمودند از جمله اي را به آنجا دعوت می که شخصیتهاي برجسته جمن فلسفه و گفتگوبشري انجام داده و تشکیل ان حقوق

  . باشد مقطع می
  

کـار   خوانـد و هـم   او در این سالها هم درس مـی . در دانشگاه سوربن نمود احسان شریعتی سپس در مقطع کارشناسی ارشد فلسفه شروع به تحصیل
همچنـین وي   .باشـد  هاي ایشان در آن ایام می از جمله فعالیت... کامپیوتر و سفه و زبان و یک دوره هم تحصیل و تدریسدر موسسات فل. کرد می

  .پرداخته است یا پژوهش در موضوعات مختلف می در یک مرکز تحقیقاتی به کار ترجمه و تحقیقات فلسفی و
  

  .داد شرح می بایست ترجمه کرده و را به فرانسه می) سیاست المدنیه(فارابی  ازدوران کارشناسی ارشد چند سال طول کشید، زیرا یک متن عربی 
  

 دکتر احسان شریعتی هـم اکنـون داراي دو فرزنـد    (-شریعتی بودند  ازدواج ایشان با خانمی که دانشجو و پژوهشگر هنر و دوستدار دکتر : 1368

  ).باشد می
  

گـرایش  (ي خـود را   ي کارشناسـی ارشـد فلـسفه    دوره)ش.ه1373( مـیالدي 1994شان در سـال  هاي دکتر احسان شـریعتی، ایـ     طبق گفته  : 70 ي دهه
ي فـارابی از   ، که ترجمه و شرح سیاسـت المدنیـه  »فلسفه سیاسی فارابی«ي خود با موضوع    ي رساله   با ارائه ) ي اسالمی   ي قرون وسطی و فلسفه      فلسفه

  .بردعربی قرن دهم به فرانسه بود در سوربن پاریس به پایان 

  .ي پیش دکترایش را هم پشت سر گذاشت ي یکساله دوره) ش.ه1374( میالدي 1995اي دیگر درسال  ي رساله وي با ارائه
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سـال   وي در. گیـرد  ي دکتـرا مـی   تـصمیم بـه تغییـر گـرایش خـود بـراي دوره       خـورد و  حسان شریعتی سپس به اسنادي از هایدگر و فردید بر میا
فلـسفه   (پاریس ثبت نام کرد و شروع به گذرانـدن واحـدهاي گـرایش جدیـد خـود      ي فلسفه دانشگاه سوربن تهرش  در) ش.ه1376(میالدي 1997

  .کرد) اگزیستانس و فنومنولوژي

نوشـت و سـخنرانی    کـرد و مقالـه مـی    و سمینارهاي بین المللی و دانشگاهی شرکت میPAPER  او در سمینارها و کارهاي جنبی ارشد و دکترا، 
 دکتراي ایشان هم مدتی به طول انجامید، زیرا زمانی را به آلمان رفتند تا در آنجا زبان آلمانی بیاموزند، تا متـون را بـه زبـان اصـلی        ي  دوره. کرد  می

 خواسـتند کـه   تر کردنـد، زیـرا مـی    البته خودشان تز را طوالنی. بخوانند و نیز به علت کار و متاهل بودن تز دکتراي ایشان چندسالی به طول انجامید     
خواستند پژوهش بیشتري در  اي براي بازگشت به ایران نداشتند و می تر شود و مطالعات بیشتري در این باره داشته باشند و نیز عجله           شان کامل   رساله

 .این حوزه انجام دهند

 نـام  رچـه وي درس هـایی بـه   کارمند اسـتخدامی دولـت در دانـشگاه نبـود، گ     احسان شریعتی هیچگاه ملیت فرانسه را قبول نکرد و به همین دلیل

امتحـان،   الزم بذکر است کـه بعـد از خوانـدن ایـن دروس و دادن    . (بکار شوند را خوانده بود اما نتوانستند بصورت رسمی مشغول "آگرگاسیون"
لم شوند و هر کـاري کـه ایـشان در    مع توانستند استاد یا ایشان به دلیل نداشتن ملیت فرانسوي نمی شوند، که البته افراد نائل به مقام استاد یا معلم می

 ).کارمند دولت نبوده است دادند، به نام آنجا انجام می

کـه   فلسفه و مقداري هم جمع آوري درسهاي اساتید، بـراي دانـشجویانی   احسان چند سال در دانشگاه کارهایی از جمله تدریس، مسئولیت بخش
 .کردند را انجام داد اي تحصیل می مکاتبه

 .ایشان براي بازگشت به ایران بیشتر شد ي یافت، انگیزه  جریان اصالحات در ایران گسترش می که70ي  در دهه

اي به دست آمد و مشخص شد کـه مـشکلی در ایـران وجـود      تجربه به ایران بازگشتند ،) 1382(ودکتر سارا ) 1381(وقتی دکتر سوسن : 80ي  دهه
  !توان به ایران بازگشت می ندارد و

  
کارشناسـی   بـراي .(شـد  و در آخر دکترا که این رساله باید بسیار کامل تهیه می  نوشتند ، اول براي فوق لیسانس، سپس پیش دکتراایشان سه رساله

ي دکترایشان فاصله افتاد، چـون موضوعـشان را بـراي     رساله چند سال بین پیش دکترا و دفاع از.)نویسند ولی رساله نمی استPAPER  امتحان و
دوبـاره از   را) اگزیـستانس (هاي مربوط به قـرون معاصـر    همین دلیل فلسفه ي دوران معاصر تغییر دادند و به  قرون وسطی به فلسفهي از فلسفه دکترا

شـان قـرون    گرایش قبلـی  آمد گرایش جدیدشان، فلسفه اگزیستانس و فنومنولوژي است، ولی همانطور که پیشتر. ابتدا در آلمان و فرانسه خواندند
  .ي اسالمی است وسطی و فلسفه

  
بـا موضـوع تبعـات     ي خـود را  سـرانجام ایـشان رسـاله   . ي دکترا موثر بـود  اتمام رساله هاي اجتماعی و فرهنگی ایشان نیز در به تاخیر افتادن فعالیت
یل کرده و از آن دفـاع  تکم را) نقد قرائت احمد فردید(و دریافت آن در ایران ) دینی و سیاسی بویژه در دو بعد(ي وجودي مارتین هایدگر  اندیشه

 2007سـوربن پـاریس در سـال     و موفق به اخـذ مـدرك دکتـراي خـود از دانـشگاه     ) ترجمه به فارسی است این رساله هم اکنون در حال(کردند، 
  .شدند) ش.ه1386(میالدي 

  
 از کـشورهایی ماننـد ازبکـستان و   شناسـی فلـسفی شـد و نیـز پیـشنهاداتی       ي اسـالم  به دکتر احسان شریعتی پیشنهاد تدریس در سـوئیس در رشـته  

دیگري  شد، که به دلیل مسئولیت خانوادگی و دوري این کشورها، به کشور تاجیکستان ودانشگاههاي تازه تاسیس پس از فروپاشی شوروي ارائه
 و قـصد اقامـت  ) ان بوده استالبته از همان ابتداي عزیمت، قصدشان بازگشت به ایر که(سپس تصمیم قطعی گرفتند که به ایران بازگردند . نرفتند

سارا به ایـران آمدنـد،    نتوانستند به ایران بازگشته و پس از اینکه دکتر سوسن و دکتر 70ي  دائم در فرانسه را نداشتند که به دالیل گوناگون دردهه
  .نیز مهیا شد شرایط براي بازگشت دکتر احسان به ایران



 ١١

  
  .آمدند و دوباره به فرانسه برگشتند روزي به ایران سال دوري از وطن ، چند 24 پس از 1384در سال 

  

  
  

  .ن آمدندهجرت دکتر علی شریعتی به طور رسمی به ایرا امین سالگرد  و به مناسبت سی1386دکتر احسان شریعتی، در سال  : 1386
رفـت و   گفـت  به پشت تریبونی که پدر سالها از آنجا با مخاطبانش سـخن مـی   ي ارشاد  خرداد آن سال در حسینیه29دکتر احسان شریعتی در روز 

  . ایراد سخن پرداخت خارج از آن به براي خیل عظیم چند هزار نفري حضار مشتاق در حسینیه و
  

  

ریعتی در نیمـسال اول تحـصیلی سـال    دکتر احـسان شـ  .  با تقاضاي اقامت دائم و تدریس ایشان در دانشگاه موافقت شد     1387در سال    : 1387 – 88
  . به کرسی استادي فلسفه در دانشگاه تهران دست یافت1387_88

 واگـذار شـد و در  )  واحـدي مقطـع کارشناسـی ارشـد     2درس (اگزیـستانس   ي به ایشان در ترم اول تدریس خود در دانشگاه تهران، درس فلسفه

  .در دانشگاه تهران پرداختند)  واحدي مقطع کارشناسی2درس ) و معاصرهاي جدید   به تدریس فلسفه1387_88نیمسال دوم تحصیلی 

اقـشار   هـاي اسـالمی و یـا    باشد، اما با این وجود دکتر احسان شریعتی هم اکنون به دعوت انجمن وضعیتی تدریس ایشان هنوز بخوبی مشخص نمی
هـاي خـاص بـه در     کنـد و در مناسـبت   ضر شـده و سـخنرانی مـی   حا مختلف دانشجویی و فعالین مدنی تهران یا برخی شهرستانها در صورت امکان

  .گویند مختلف، بنا به صالحدید پاسخ می هاي انجام مصاحبه با مطبوعات یا سخنرانی در جلسات و همایش خواست
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  : از آثار مکتوب دکتر احسان شریعتی برخی

؛1361انتشارات ارشاد ، : پاریس ، )پیرامون مناسبات دین و ایدئولوژي با دمکراسی و الئیسیته( » دین و دولت«   

؛1362 پاریس ، انتشارات ارشاد ، اسفند  »فلسفه خودي در اندیشه اقبال الهوري«   

؛1364لسفه در سده هاي میانه ، دانشگاه پاریس، ابن سینا، سمینار بین المللی ف» نظریه نفس«   

؛1364ابن سینا، سمینار بین المللی فلسفه در سده هاي میانه ، دانشگاه پاریس، » نظریه نفس«   

یحی، مؤلف  یه متخص فلسفه قرون وسطاي مس-رساله زیر نظر ژانین کی( و ترجمه آن به فرانسه "سیاسۀ المدنیه"، شرح رساله »فلسفه سیاسی فارابی« 
مدرن طریقت " اثر مارسیل پادوا متفکر "مدافع صلح" در سده هاي میانه و مترجم و شارح کتاب"کلیدهاي قدرت"کتاب  ، "جامعه مدنی" و "ُ

  ؛1370 پاریس،

  ؛"پژوهش"، گاهنامه 1375، پاریس، »مبانی مردمساالري در فلسفه سیاسی اسالم« 

انتشارات خاوران، بهار : ، پاریس)نوشته بیژن جزنی» مارکسیسم اسالمی و اسالم مارکسیستی« تی پیرامون جزوه مالحظا (» در پی حریفی درست پیمان« 
؛.. 365-385، ص 1378  

؛1379در حاشیه ي متن، به کوشش بنیاد فرهنگی دکتر شریعتی، تهران، : ، دفترهاي بنیاد، دفتر اول »نیندیشیده مانده هاي فلسفی اندیشه معلم شریعتی«   

؛1379  ، پاریس،)آگون ("انجمن ایرانی فلسفه آورد"، سخنرانی در »درباره رویکرد و رویارویی فلسفی«   

راه «  پروژه ي یونسکو بنام  ،" فانونِ ناشناخته"، سخنرانی در سمینار بین المللی )خشونت: اندیشیدن به ضد اندیشه(» قرائت شریعتی: فانون ایرانی « 
، پاریس، »بردگان ، مجموعه سخنرانی هاي این سمینار به زبان فرانسه در دست2001دسامبر  3، 1380 آذر12  ؛» حلقه فانون«انتشار توسط    

؛) رساله ي دوره ي دکترا(» توابع سیاسی فلسفه ي هستی هایدگر و سنجش قرائت ایرانی آن نزد احمد فردید«   

  ؛1381قصیده سرا، : هاي بنیاد، دفتر دوم، تهران، خودکاوي ملی در عصر جهانی شدن، دفتر»در هویت ملی« 

  ؛1382 پیام امروز، : ، افسانه نجاتی، تهران"اعترافات آگوستین قدیس"، پیشگفتاري بر ترجمه فارسی »وزنِ عشق و زمانِ اعتراف« 

، در دست انتشار3اي بنیاد شریعتی دفتره: ، تهران»در موازنه ي منفی و مثبت دین و ایدئولوژي«+ » فلسفه دین هگل پیش درآمدي بر«   

  وبالگ رسمی دکتر احسان شریعتی:  منبع


