آن پیر خراسانی که چراغ راه بود
استاد شریعتی قرآن را از قبر به قلب آورد

«اسالم» در هر مرحلهای از تاریخ و در هر منطقهای
از جغرافیــا ،معنا و مفهوم ویــژه همان زمان و مکان
ً
هویت
را پیــدا میکند .این معنا و مفهــوم معموال با
ِ
جمعی و فردی مردمان نیز گره میخورد و بســا که
یگانه میشود .همین یگانهشدن سبب میشود تا هر
دورهای و هر گروهی ،اســامی را به حق بشمارد و
از اســامی دفاع کند که آن را بــا خود یگانه کرده
اســت .بنابر این پیشفرض میتــوان گفت دفاع از
علي طهماسبي هویــت فردی ،قومی و ملی در بســیاری موارد دفاع
از اســام خوانده شده اســت .نبردهای بسیاری که
در طول قرنها میان اقــوام و گروههای گوناگون به
نام اســام انجامگرفته و میگیرد ،میتواند شاهدی
بر این ادعا باشد.
تمایل طبیعی انســان به ســلطه بر دیگران ،اگرچه در
ِ
ِ
تضاد با اخالق و قانون قرار دارد ،اما همیشــه لباسی
و نقابــی اخالقــی و قانونی و مدنی پیدا میشــود تا
بر این تمایل بپوشــانند و بســا کــه در طول تاریخ از
کلمه «اسالم» بهعنوان یکی از کارآمدترین نقابها
استفاده شــده و میشود .شــاید همین گونهها بوده
است که اســام اربابرعیتی ،وجه غالب و صورتی
ثابت از دین تلقی شــد که سلطان و قاضی و فقیه را
هم با خود همراه داشت.
اینگونــه تلقــی از دیــن البتــه بــا انــواع خرافات
همآمیخته شــده بود و هنگامیکه مسلمانان با جامعه
مدرن غرب روبهرو شــدند ،خود را در برابر قدرت،
ِ
صنعت آنان ،فروتر و شکست خورده
نظم ،دانش و
ِ
یافتند.
ً
غرب متمــدن تقریبا
با
ایرانی
روشــنفکران
آشــنایی
ِ
از روزگار فتحلــی شــاه قاجــار اندکانــدک آغاز
شــد .به دلیل ضربههای ســنگین نظامی که ایرانیان
ِ
از ســپاهیان روس دیدند ،عباس میرزا بر آن شــد تا
میرزا صالح شــیرازی را به فرنگ بهویژه به انگلستان
بفرســتد تا بفهمد کــه مگر این اجنبیهــا چه دارند
و چــه میکننــد کــه اینچنین دســت بــاال را پیدا
کردهانــد .ســفرنامههایی کــه رجال ایرانــی در آن
روزگار از ســفرهای خود به غرب نوشــتند ،بیشتر به
اغلب ایــن حیرتنامهها در دو
حیرتنامــه میماندِ .
نکته متفقالقولاند ،یکی صنعت و نظم و بهداشــت
نبــودن دروغ
و مــدارس و بیمارســتانها و دیگری
ِ ً
و رشــوه بهویژه نــزد مأموران دولتهــا .احتماال از

همینجــا بود کــه اندکاندک گرایش بــه تمدن و فرهنگ غرب در بخشــی از
جامعه ایرانی جذابیت پیدا کرد و مفهوم «تجدد» در برابر اســام ســنتی قد علم
کرد.
طرفداران سنت بهنوعی به مقابله با تجدد پرداختند،
در اینســوی دیگر ،بخشی از
ِ
تمدن غرب را نفی میکردند ،با دســتاوردهای صنعتی
نهتنهــا اندیشــه و دانش و ِ
غرب هم که به ایران وارد میشــد عزا میگرفتند .از دستگاه تولید برق برای حرم
اندن دختران،
امام رضا(ع) گرفته تا شــکلگیری مدارس جدید ،بهویژه درسخو ِ
دوش حمام و استفاده از
ِ
پوشــیدن کتو شــلوار ،حتی سوارشــدن بر دوچرخهِ ،
بلندگو در ســخنرانیها اما همیشه این گرایش ســنتی بود که ناچار به عقبنشینی
ِ
تکفیر تجدد بســنده میکرد .افراط و تفریط از هر دو ســو
میشــد و به لعنت و
ِ
عادی کوچه و بازار کم نبود.
مردم
میان
در
تأثیرش
ادامه داشــت و
ِ
آقــای طاهر احمدزاده برایمان حکایت میکرد که در دوری حکومت رضاشــاه
نقارهخانی حرم امام رضا(ع) هم به دســتور مقامات دولتی تعطیل شــده بود ،اما
پس از شــهریور  1320و رفتن رضاشــاه از ایران ،قرار شــد نقارهخانی حرم امام
انبوه
روز افتتاحیــه را که معین کردندِ ،
رضــا(ع) از نو فعالیت خود را آغاز کندِ .
مردم از شهرستانها و روستا آمدند که شاهد این مراسم افتتاح باشند؛ هنگامیکه
خادمــان مخصوص بــا بوقهای بلند و طبلهایشــان در محــل نقارهخانه حاضر
گرایان
مردم روستایی و سنت
ِ
شــدند و صدای نقاره در شــهر بلند شد ،بسیاری از ِ
شــهری گریه شــوق ســر داده و بــه یکدیگر تبریــک میگفتند که آی اســام
برگشت ،اسالم زنده شد!
اینگونه اســام البته از نگاه روشــنفکران چپ به تمسخر گرفته میشد و بسا که
ً
اســام را واقعا همین میانگاشــتند .در همان ســال  1320بود که استاد شریعتی
اسالم دیگری را به شاگردانش معرفی
کانون نشــر حقایق اســامی را بنیاد نهاد تا ِ
کند.
خاطرات شــخصی من اما از ســالهای  1330به بعد اســت ،آن هنگام ششساله
ِ
میدان مجسمه بود .جایی که میتوان
بودم .خانه ما در شــهر مشهد و چند قدمی
ِ
نام آن روزگارش را محل تالقی ســنت و تجدد نامید .همانجا که امروز به میدان
شــهدا معروف اســت .از میدان مجســمه به ســمت جنوب که نــگاه میکردم،
خیابان ارگ بود و ادارات دولتی ،ســینما ،تئاتر ،باشــگاه افسران و مردان و زنان
شــیک پوش .به ســمت شرق که میچرخیدم ،حرم و مســجد و مدرسه علمیه و
هیئتهای ســینهزنی و دیگر نمادهای ســنت .من هنوز نه از کانون نشــر حقایق
دوران کودکی
چیزی شنیده بودم نه از استاد شریعتی .دغدغههایی که در محیط
ِ
میان سنت و تجدد بود.
من به چشــم میخورد همان
تخاصم ِ
ِ
خانوادههای ســنتی هنگامیکه برای پسرشــان به خواســتگاری میرفتند یکی از
امتیازاتــی که برای پســر اظهار میکردند این بود که این پســر تاکنون پایش را به
ســید جوانی وقتی شــبی هوس رفتن به
خیابان ارگ نگذاشــته ،اما به یاد دارم که
ِ
ســینما پیدا میکرد از پیچ مجســمه به آنطرف عرقچین سبز ســیادتش را از سر
برمیداشت و زیر بال کت خود پنهان میکرد.
آور پیامبــران و ائمه برای
ت
شــگف
مبلغــان ســنت از معجــزات عجیبوغریب و
ِ
ِ
هواداران خود میگفتند و مبلغــان مدرنیته از مضامین حیرتآور علمی و نمایش
ِ
ِ
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رهاوردهــای تمدن غــرب و من در این
میانه انگار داشــتم شــقه میشدم .هنوز
که دبستانی بودم گاهی در جذبه قرائت
حمد و ســوره امــام جماعت مســجد
حــوض لقمان قــرار میگرفتم و گاهی
دل بــه گفتــار معلــم مدرســه میدادم
ً
که مثال عقاید ســنتی درباره آســمان و
آفرینش را انــکار میکرد و بارش باران
را از تراکــم ابرهایی میدانســت که از
بخــار دریاهای زمین پدیــد آمدهاند نه
از دریایی که بــه قول روحانی محلی ما
ِ
آن دریاها در آنسوی آسمانها است و
فرشتگان موکل آناند.
تفریحــات کودکی مــا به ماه
یکــی از
ِ
محرم و تماشــای هیئتهای ســینهزنی
مربــوط میشــد .هیئتهایــی که در رقابــت با هم
ســعی میکردند از علم و کتل و جریدههای هرچه
بزرگتر و باشــکوهتر استفاده کنند ،جریدههایی که
باید آدمهای قوی و تنومند آن را حمل کنند .آوردن
اسب و شــتر و محمل و دیگر عناصر تشکیلدهنده
تعزیه هم بســی تماشــایی بود و بعد هم دســتههای
ســینهزن با اندامی تــا کمر برهنه و با ســر و صدای
بســیار و گاهی هم عربدهکشیها و زد و خوردهایی
که بــر اثر رقابت پیش میآمد .در این مراســم هیچ
خبری از آدمهای متجدد و تحصیلکرده نبود.
در آن هنگام گمانم ده دوازده سال بیشتر نداشتم که
در میان این هیاهو صحنهای عجیب و غیرمنتظره مرا
به خود جلب کرد .مردانی شــبیه به معلم دبستانمان،
دســتههایی در صفوف منظــم چهارنفری تشــکیل
داده بودند ،با کتوشــلوار ،بــدون علم و عماری و
جریده ،در ابتدای هر دســته کتیبهای پارچهای شبیه
پالکاردهای امروزی داشــتند و روی هرکدام چیزی
نوشــته بود ،مضمون یکی را یادم هســت که نوشته
بود:
«اگــر دین محمــد جز با کشتهشــدن مــن بر جای
نمیماند ،ای شمشــیرها مرا در میان گیرید»
این دسته عجیب و ســاکت و مغموم ،با آن نوشتهها
که بر کتیبههایشــان حمــل میکردند ،بیش از آنچه
تماشایی باشــد نیاز به اندیشیدن داشت ،نیاز به دمی
فکرکردن و عمیقشــدن داشــت و بــرای من عجب
معجــزهای بود این ســکوت در میــان آن غوغا .آن
هنگام هنوز اســتاد شریعتی را نمیشناختم ،با کانون
نشــر حقایق هم آشنا نبودم .این صحنه مانند رؤیای
معناداری بود که در ذهن کودکانهام ماندگار شــد.
نوجوانــی بــرای مــن همــراه بــود بــا تردیدهــا و
کشــمکشهای میان ســنت و تجدد ،هنــوز هم از
نزدیک با اســتاد شریعتی آشــنا نشده بودم ،اما برای
شنیدن ســخنرانیهایش که در مســجدالنبی برگزار
میشد با اشتیاق شرکت میکردم .این مرد در سخن
گفتنــش از قرآن و نهجالبالغه عجب ســوزوگدازی
داشــت ،چندانکه آدمی را بیتاب میکرد .گویی
آتش عشــقی در جانش شعلهور بود که دل مخاطب
ِ
را هم به آتش میکشید.
اســتاد توانســته بــود متن قــرآن را از «متن ســنت»
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دغدغه نسلی را داشــت که آینده ایران
به اندیشه و عمل آنان بستگی داشت.

جــدا کند .منظــورم از «متن ســنت» انبوه روایات
و خرافات و ســننی اســت که در طول تاریخ به نام
اســام شــکل گرفته بود اما قرآن را به گورســتانها
تبعید کرده بود.
رویکرد اســتاد شــریعتی به قــرآن ،نهتنهــا با دانش
جدیــد مغایرتــی پیدا نمیکــرد ،بســیاری از آن را
تأییــد هــم میکــرد؛ و بــه اینگونه بود که آشــتی
ِ
میان دیــن و دانش ،چراغی شــد برای بســیاری از
جوانان تحصیلکرده این ســرزمین که خود را درگیر
دعواهای سنت و تجدد نکنند .اگرچه هر دو طرف
دعوا به هر حال استاد شریعتی را خوش نمیداشتند.
روزگار تولد اســتاد شریعتی ،روزگار ظهور غولهای
بزرگ ادبی و فکری در ایران بوده اســت .کســانی
که هــم با ادبیات و زبان عربی آشــنایی داشــتند و
هم از دانــش جدید بهرهمند بودنــد و با متد علمی
غرب آشنایی پیدا کرده بودند .به این جهت میتوان
گوناگون
گــذاری مکتبهــای
گفــت روزگار پایه
ِ
ِ
ادبی ،سیاسی و دینی هم بود.
ً
تقریبا همزمان با دوران جوانی اســتاد شــریعتی ،از
ِ
کســانی میتوان نام برد ماننــد بدیعالزمان فروزانفر،
جاللالدین همایی ،ســعید نفیسی ،احمد کسروی،
ابراهیــم پورداوود ،یدالله ســحابی ،مهدی بازرگان،
ســید محمود طالقانی ،تقی ارانی و احســان طبری.
اینان هرکــدام به نوبه خــود از تأثیرگذاران جدی بر
ایــران پس از مشــروطه بودند،
فرهنگ و سیاســت
ِ
بهویژه دکتر محمد مصدق.
شــرح کارها و آثار هرکدام از این بزرگان را دیگران
نوشــتهاند و بســیار هم نوشــتهاند ،اما درباره استاد
شــریعتی کمتر چیزی نوشتهشده شاید به این جهت
مکتوب چندانی از خود
بزرگان دیگر آثار
کــه مانند
ِ
ِ
برجای ننهاده بهجز یک تفســیر از جزء سیام قرآن
و چند مکتوب دیگر که بیشتر به حال و هوای همان
ایام محدود میشود.
گرفتار
چنــان
ن
آ
شــریعتی،
اســتاد
بــه تعبیر دیگر،
ِ
انان روزگار خودش بود
و
ج
مشکالت
مســائل و حل
ِ
ِ
ً
که فرصتی برای مثال تصحیح رســاله قشیریه و امثال
آن پیدا نمیکرد ،مســئله او درگیرشدن با معضالت
عشــق شورمندانهای به
روزگار خودش بود.
فکری
ِ
ِ
ِ
نجات نســل جوان از چنگ خرافه و تجدد داشت.
ِ
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پس از موج تجددگرایی که از مشــروطه
بــه اینســو قــدرت گرفته بــود ،خطر
دیگری کــه اســتاد شــریعتی را نگران
کــرده بــود نفی خــدا و گوهــر دین از
ســوی روشــنفکران مارکسیســت بود.
بهزعــم اســتاد پدیــد آوردن عدالــت
اجتماعــی و سوسیالیســم بــا نفی خدا
معنویــت دینــی نمیتوانســت
انــکار
و
ِ
ِ
سرانجام خوشی داشــته باشد .مباحثات
طوالنــی وی با هــواداران حزب توده و
دادن زمینههای عدالت اجتماعی
نشــان ِ
در قــرآن و نهجالبالغه بــرای همین بود
نظــام اربابرعیتی
کــه بگوید خــدای
ِ
و خدای فئودالیســم ،با خدای قــرآن و نهجالبالغه
تفاوت بســیار دارد .این تالشهــا و گفتارها بود که
جان فرزندش علی
بعدها همچون آتش مقدســی در ِ
شریعتی شعلهور شد.
پــس از رفتــن دکتر علــی شــریعتی و آن وقایع که
برایش پیش آمد ،اســتاد هم انگار در خود شکست.
این را در مسجد مالهاشم که اولین تعزیه برای دکتر
برگزار شــده بود گفت .مســجد مملــو از جمعیت
بــود ،کامیونهــای پلیس بیرون مســجد ،پلیسها با
تجهیزات ضد شــورش مراقب اوضاع ،برق مســجد
قطع شــده بــود ،پنکههای ســقفی کار نمیکردند،
بلندگــو هــم در کار نبود ،اســتاد در آســتانه درب
مســجد ایستاده بود ،گمانم حاجی محسنیان کنارش
ایســتاده و با صدای بلند و حزین قــرآن میخواند.
میگریستیم؛ خاموش .متوجه گذشت زمان نبودیم.
بعد ،اندکی ســکوت ،قرار شد اســتاد از آمدگان به
تعزیه تشــکر کند .انگار نمیتوانســت حرفی بزند،
دمادم اشــک به چشم و
چشــمان همه از پس پرده
ِ
دهان اســتاد بود ،بازهــم انگار حرفی بــرای گفتن
نبود .تا آنکه اســتاد توانست جمله کوتاهی بگوید از
اینکه با رفتن علی ،کمرم شکست.

بعدهــا ،بهویــژه پــس از انقــاب ،هــر وقــت
دلتنگیهایمان بســیار میشــد با تنی چند از دوستان
به خانه اســتاد میرفتیم ،پیرمــرد هنوز هم صدایش
گرم و دلنشــین بــود ،گاهــی از نهجالبالغه و عدل
امام علی (ع) برایمان میگفــت ،گاهی از قرآن .به
پرسشهایمان صادقانه پاسخ میگفت.

گمانــم اوائل ســال  1366بود که آخریــن دیدار با
ایشــان را داشتم .با چند تن از دوستان دیگر ،سخت
شکسته بود و زانو در بغل گرفته و کنج اتاق نشسته.
شــروع کرد نــام یکان یکانمــان را پرســیدن ،انگار
چهرهها را یادش رفته باشــد ،یکی از دوستان گفت:
اســتاد ،من فالنی هســتم ،این هم فالنــی و آن هم
فالنی .این بار پیرمرد دقیقتر به چهرهها نگاه کرد و
با صدایی زنگدار که حســرت و آه و اندوه در آن
موج میزد گفت :آخ ،آخ ،از چشمی که عزیزانش
را نشناسد■.

