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الگار))) حامد 

ة: عبد الرحمن أبو ذكري))) نقله إلى العربيَّ

الدكتــور  الراحــل  ُهنــا عــن حيــاة وأفــكار وأثــر  ث هــا  ســنتحدَّ

ــر  الُمنظِّ بأنــه  بإيجــاز  لنــا وصفــه  ُيمكــُن  الــذي  علــي شــريعتي، 

إيــران. فــي  اإلســامية  للثــورة  الرئيــس  األيديولوجــي 

ــص فــي النصــف الثانــي  ))( أســتاذ الدراســات اإلســامية واإليرانيــة المتقاِعــد، وأحــد أئمــة التخصُّ

مــن القــرن العشــرين. تخــرَّج علــى يديــه أجيــال مــن جامعــة كاليفورنيــا بيركلــي العريقــة حيــث 

ــا )965)-0)0)م(، علــى إثــر حصولــه علــى الدكتــوراه مــن  اضطلــع بالتدريــس طــوال نصــف قــرٍن تقريًب

جامعــة كمبــردج. وهــو أمريكــي مــن أصــل بريطانــي، اعتَنــق اإلســام وســلك طريــق التصــوف. 

وتنضــح كتاباتــه الغزيــرة ببصيــرة نافــذة وحــرارة إيمــان، ناهيــك عــن ُلغتــه الِشــعرية الرائقــة. متعــه 

هللا بالعافيــة، وغفــر لــه، ونفعنــا بعلومــه فــي الداريــن. ُيجيــُد أكثــر مــن عشــر ُلغــات، ولــه عنايــة 

ــا والبلقــان وأفغانســتان.  ــران وتركي باألدبيــن العربــي والفارســي، عــاوة علــى التاريــخ الحديــث إلي

ــة فــي تاريــخ التصــوف، وُتَعــدُّ كتاباتــه عــن الطريقــة النقشــبندية نقلــة هامــة فــي التأريــخ  وهــو ُحجَّ

لهــا. وقــد طــارت ُشــهرته فــي أنحــاء العالــم اإلســامي بعــد عــام 979)م، بســبب كتاباتــه ومحاضراته 

وترجماتــه عــن الحركــة اإلســامية فــي إيــران، خصوًصــا المحاضــرات األربــع التــي ألقاهــا فــي لنــدن 

صيــف نفــس العــام، بدعــوٍة مــن المعهــد اإلســامي وخالــد الذكــر كليــم صديقــي؛ عــن »جــذور الثورة 

اإلســامية فــي إيــران«. وهــي المحاضــرات التــي ُجِمَعــت فــي كتــاب بنفــس العنــوان وُطِبعــت 

عشــرات الطبعــات فــي شــتى أنحــاء العالــم اإلســامي، وُستنشــر ترجمتهــا العربيــة األولــى فــي 

صيــف عــام 8)0)م، إن شــاء هللا؛ إذ أنجزهــا مترجــم هــذه الســطور. وهــذا المقــال الطويــل مأخــوذ 

ــى ُنســخة  نهــا عل ــه؛ فقــد دوَّ ــاب المذكــور، أمــا تعليقــات األســتاذ علي ــة للكت مــن المحاضــرة الثالث

حهــا بعــد ذلــك بحوالــي عشــرين عاًمــا. وقــد ُيشــير األســتاذ المؤلــف أحياًنــا إلــى مــا أســهب  نقَّ

فيــه خــال المحاضرتيــن الســابقتين علــى التــي بيــن يــدي القــارئ، فعلــى مــن رِغــب فــي االســتزادة 

الرجــوع إلــى ترجمتنــا الكاملــة للكتــاب. )المعــرِّب(

))( أديــب ومفكــر ومترجــم وناشــر مصــري. ُولـِـد بالقاهــرة، وتخــرَّج فــي كليــة اآلداب بجامعتهــا. نشــر 

العديــد مــن المقــاالت واألوراق البحثيــة، والتــي تُصــب جميًعــا فــي اســتعادة مركزيــة الوحــي اإللهــي 

ــه: »أفــكار خــارج القفــص«، و»تأمــات  ــد االجتهــاد فــي الفكــر والحركــة اإلســاميين. ُنِشــر ل وتجدي

مســلم«، ومجموعــة قصصيــة بعنــوان: »طيــر بــا أجنحــة«. فضــًلا عــن ترجماتــه لكتــب؛ حميــد 

عنايــت: »الفكــر السياســي اإلســامي الحديــث«، وكليــم صديقــي: »نظريــة الثــورة اإلســامية«، 

ــران«.  وحامــد الگار: »جــذور الثــورة اإلســامية فــي إي
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الشيعة،  ُعلماء  قادها  قد  جملتها  في  الثورة  كانت  وإذا 
ا لتقليٍد طويل؛ إال أن  وعلى رأسهم آية هللا الخميني، استمراًر
الدكتور  إنجاز  كان  الثورة  إشعال  أن  في  ثابتة  تظل  الحقيقة 
قطاًعا  ومحاضراته  كتاباته  ت  أعدَّ إذ  كبيرة،  بدرجة  شريعتي 
ا من طبقة الشباب الُمتعلِّمين في إيران لقبول قيادة آية  كبيًر
هللا الخميني واتباع مثالها بإخاٍص وجسارة. ورغم أن الدكتور 
ا ما أشار ُمباشرة، في كتاباته ومحاضراته الكثيرة؛  شريعتي نادًر
التي  السياسية واالجتماعية واالقتصادية  إيران  إلى مشكات 
قد  977)م؛  يوليو  بإنكلترا،  المنفى  في  موته  أن  ورغم  عاصرها، 
وقع قبل الثورة، إال أنه يتعيَّن اعتباُره واحًدا من الرموز الُكبرى 

للثورة، تالًيا فحسب على آية هللا الخميني نفسه.

فكره،  ومحتوى  شريعتي،  شخص  نستعِرض  أن  وقبل 
ٍة  تاريخيَّ ٍة  بخلفيَّ التمهيد  المفيد  من  كان  بَّما  فُر أثره؛  وطبيعة 

للفكر اإلسامي الحديث في إيران.

إيران  في  الحديث  اإلسامي  للفكر  التاريخية  والخلفية 
التقليد  مع  التناُفس  بحاٍل  ُُيمكنها  وال  ا،  نسبيًّ عهٍد  قريبة 
خ  ُمترسِّ وتقليد  مؤسسة  بوصفهم  الشيعة  لعلماء  العتيق 
ُيمكن  األمر؛  حقيقة  وفي  إيران.  في  السياسية  القيادة  في 
النسبيَّة  للُندرة  الرئيسية  األسباب  من  واحًدا  أن  القول  لنا 
تلك  تحديًدا   هو  إيران  في  الحداثيين  اإلساميين  للمفكرين 
العلماء،  الشيعة. ففي حين فقد  ُعلماء  باشرها  التي  القيادة 
واالجتماعية  الفكرية  مكانتهم  األخرى؛  اإلسامية  البلدان  في 
المؤسسات  خارج  من  آخرون  أفراد  شرع  ثم  ومن  ا،  تدريجيًّ
لاضطاع  الصفوف  موا  فتقدَّ أماكنهم،  بشغل  التقليدية 
لم  هذا  فإن  المعاِصر؛  للعالم  اإلسام  صياغة  إعادة  بعملية 

يكن الوضع في إيران.

بصورٍة  دورهم  على  إيران  في  الشيعة  علماء  حافظ  لقد 
ال نظير لها في أي بقعٍة أخرى من ديار اإلسام. هذا االحتكار 
الدينية  العاطفة  عن  التعبير  وطريقة  لوجهة  التقريبي 
ظهور  لمناهضة  طبيعية  بصورٍة  جنح  قد  العلماء  بواسطة 
لإلسام،  األخرى  هي  ُمخِلصًة  تكون  قد  إيران  في  نماذج  أي 
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لخلفية  ُمخاِلفٍة  واجتماعية  فكرية  خلفيٍة  من  ُر  تتحدَّ لكنها 
إيران  في  نجد  ال  المثال؛  سبيل  على  السبب،  ولهذا  العلماء. 
شخصية ُتضاهي مكانة محمد إقبال في شبه القارة الهندية، 
العالم  المعروفين في  الحداثيين  المفكرين  أيًّا من  أو ُتضاهي 

وأندونيسيا. العربي 

الثانية  العالمية  الحرب  نهاية  حتى  ر  يتغيَّ لم  ما  وهو 
والتعبير  الفكر  في  جوهري،  تطور  بشاِئر  نشَهد  إذ  مباشرة، 
اإلساميين؛ ُمنفصل عن االهتمامات والمؤسسات التقليدية 
َعِقب خلع رضا شاه،  التطور  الشيعة. وقد ظهر هذا  لعلماء 
ُطِرَد  الذي  ولده،  يد  على  والقمع  للتسلُّط  الُجزئي  والتخفيف 

رة.  العام الماضي ]978)م[؛ خال سني ُحكمه الُمبكِّ

اتحاد  طهران،  جامعة  في  إسامي  ُطاٍب  اتحاد  نشأ  إذ 
بالدعاية  عني  إذ  دة؛  ُمجرَّ ُطابية  رابطٍة  محض  بحاٍل  يُكن  لم 
َم الجتذاب الطبقة  لإلسام في اصطاٍح ُمعاِصٍر. اصطاح ُصمِّ
ابُتلوا بتعليٍم علماني تحت  األحدث سًنا، وتحديًدا هؤالء الذين 
ا  عالميًّ اآلن  المشهورة  القامات،  هذه  من  وكثيٌر  خان.  رضا 
تة؛ كانت أولى  بسبب اشتراكها في الثورة وفي الحكومة المؤقَّ
الُطابي  االتحاد  هذا  مع  اإلسامية  الشؤون  في  نشاطاتها 
)94)م.  عام  تأسس  إذ  التحديد،  وجه  على  طهران  جامعة  في 
نفسه،  بازرگان  مهدي  المهندس  كان  المثال،  سبيل  وعلى 
واألستاذ  المؤقتة،)))  الثورية  للحكومة  الحالي  الوزراء  رئيس 
االتحاد،  خارج  وحتى  االتحاد.  هذا  ُرعاة  أهم  بالجامعة؛  آنذاك 
في  اإلسامية  لألفكار  شاِرح  وأهم  ل  أوَّ بازرگان  اعتبار  ينبغي 
كان  نفسه.  شريعتي  علي  الدكتور  على  وسابًقا  حديث،  ثوٍب 
في  العلميَّة  دراسته  تلقى  وقد  األصل،  في  ُمهندًسا  بازرگان 
الخارج. وفي الوقت نفسه، كان راسخ القدم في الموضوعات 
د عدًدا من  ا من الُكتب، التي تؤكِّ اإلسامية. وقد كتب عدًدا كبيًر

اهتمامه واختصاصه. بين موضوعي  المعرفية؛ مازًجا  القيم 

اإلسام  بين  الكاِمل  التواُفق  هي  األولى  القيمة  كانت 

))( يعني في أغسطس عام 979)م، وقت إلقاء المحاضرة. )المعرِّب(
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الثانية  أما  الحديثة،  الطبيعية  للعلوم  الثاِبتة  واالكتشافات 

االجتماعية  اإلشكاليات  على  للتطبيق  اإلسام  قابلية  فكانت 

والسياسية المعاِصرة، إضافة إلى حقيقة كون اإلسام نظام 

وقد  المجتمع.  شؤون  كافة  بنفسه  ُيعالج  متكامل  حياٍة 

مثاًلا  ولنضرب  الُكتب.  من  كبيٍر  عدٍد  في  األفكار  هذه  ط  بسَّ

الشهيرة،  ُكتبه  أحد  إلى  اإلحالة  ُيمكننا  الفكري،  منهجه  على 

والمعنون: »مطهرات در اسام«، وهو يتناول فرضي الوضوء 

والطهارة في اإلسام، ويستعِرُض بتفصيٍل كبيٍر ليس فقط 

لُكل  ة  والصحيَّ البيولوجية  ة  واألهميَّ بل  الروحية،  فوائدهما 

األحكام اإلسامية في هذا الصدد. 

الذين  اآلخرين،  الُكتاب  من  كبيٍر  بعدٍد  بازرگان  ُأتبَع  وقد 

طريقته؛  على  ُكٌل  الفكري،  الخط  نفس  مع  كذلك  هم  اطردوا 

بُلغٍة ُمعاِصرٍة  بالكتابة في الموضوعات اإلسامية  فاشتهروا 

يحظ  لم  لكن  ا.  علمانيًّ تعليًما  الُمتعلِّمين  الستمالة  َمت  ُصمِّ

بازرگان، وال أي من الذين ساروا على نهجه؛ بتأثيٍر ُيمكن مقارنته 
إيران  مؤرخو  سيعتبره  الذي  شريعتي،  الراحل  به  تمتَّع  بما 

المستقبليون واحًدا من الشخصيات عميقة التأثير في المرحلة 

َدة للثورة اإلسامية. وظني أنه من اإلنصاف القول أنه  المَمهِّ

واحًدا  سُيعتبر  شريعتي؛  لفكر  الكاملة  األبعاد  ف  تكشُّ د  بمجرَّ

سواء  العشرين،  القرن  في  المسلمين  المفكرين  أهم  من 

مقارنة  أفكاره؛  أثر  في  أو  تناولها،  التي  الموضوعات  حجم  في 

للمسلمين. بالفعل  المألوفة  األخرى  باألسماء 

***

 تُســمى 
ٍ
ولــد الدكتــور علــي شــريعتي عــام 1933م فــي قريــة

َمزينــان، فــي القســم الشــرقي من إيــران؛ في اإلقليــم الصحراوي 

 
ٍ
المعــروف باســم كاڤيــر )تُكتــب بالفارســية: كويــر(. ولــد لعائلــة

 
ٍ
دأبــت علــى العنايــة بالعلــوم الدينيــة ألجيــال عديــدة. وفــي واحــد

ــة- كتــب ُمذكراتــه  مــن أكثــر ُكتبــه روعــة وإتقانـًـا -مــن الوجهــة األدبيَّ

تفصيــًلا عــن خلفيتــه المبكــرة فــي القريــة، وتحديــًدا عــن األثــر 
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التأسيســي العظيــم الــذي خلفتــه فــي نفســه ُصحبتــه لوالــده 

محمــد تقــي شــريعتي.

والده؛  بُصحبة  شريعتي،  غادر  رة  ُمبكِّ جد  سٍن  وفي 
نشر  مركز  946)م  عام  الواِلد  س  أسَّ حيث  مشهد،  مدينة  إلى 
اسامي(.  حقايق  نشر  كانون  ة:  )بالفارسيَّ ة  اإلساميَّ الحقائق 
ثم  والده،  إشراف  تحت  أوًلا  هناك،  دراسته  اإلبن  واصل  وقد 
ثاني  ُتعتبر  التي  مشهد،  مدينة  في  العلماء  من  آخرين  تحت 

أهم مركٍز للتعليم الديني في إيران بعد ُقم.

في  رغبته  كذلك  شريعتي  أبدى  للغاية،  ُمبكرة  سٍن  وفي 
قواعد  على  الفكرية  منظومته  ليبني  التقليدية.  األطر  تجاوز 
وسائر  والده  عن  اهما  تلقَّ اللذين  والعلم،  التقوى  من  راسخة 
جديدة،  اتجاهاٍت  في  ع  تتفرَّ اهتماماته  ت  فاستمرَّ أساتذته؛ 
وراح ُيبلور اهتمامات جديدة. وكانت أولى ثمار هذه االهتمامات 
عبد  المصري  نها  دوَّ التي  الغفاري،  ذر  أبي  لسيرة  ترجمته  هي 
الحميد جودة السحار؛ من العربية إلى الفارسيَّة وهو في طور 
المراهقة ال يزال. وقد كان الكتاب َيعِرُض صورة أبا ذر بوصفه 
ُمناضًلا ضد االنحراف األموي عن المثال اإلسامي، وبطًلا من 

أبطال النضال األزلي للعدل ضد الجور.

ذر  بأبي  واهتمامه  شريعتي  الدكتور  عناية  ظلَّت  وقد 
نماذج  من  واحًدا  عنده  ذر  أبو  وصار  حياته،  طوال  راسخين 
ذكره  فورد  التعبير؛  جاز  إذا  اإلسام،  في  الكامل  اإلنسان 

بانتظام في كتاباته ومحاضراته رحمه هللا.

حديثة  الُمعلِّمين  إعداد  بُكلية  بعدها  علي شريعتي  التحق 
د  ُيقيِّ لم  أيًضا  وهناك  دراسته.  لمواصلة  مشهد،  في  النشأة 
قراءاته  اتسَعت  العكس،  على  بل  التقليدية.  باألطر  نفسه 
الفرنسية  باللغة  معرفٍة  باكتساب  وشرع  كبيرٍة،  بصورٍة 
الدراسي.  ه  صفَّ ا  ُمتصدًر دراسته  لُينهي  أخرى،  ٍة  غربيَّ وُلغاٍت 
وهي  فرنسا،  إلى  دراسية  بعثة  في  الحكومة  أرسلته  وقد 
التأسيسية في حياته.  ثاني الحقب  التي يتعيَّن اعتبارها  الفترة 
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وبعد أن أنفق ما ُجملته خمسة أعوام في پاريس، لم يُكن 
قد أنهى خالها دراسته النظامية في علم االجتماع فحسب؛ بل 
ٍع من الدوائر الثقافيَّة  وفتح قنوات اتصال مع قطاع عريض متنوِّ
وطيدة  صات  له  كانت  المثال،  سبيل  فعلى  والسياسيَّة. 
المنفى  في  الجزائرية  الوطني  التحرير  جبهة  قيادات  ببعض 
الجبهة  بلسان  الناطقة  الجريدة  في  بمقاالت  وشارك   ،)FLN(
الجزائرية  الثورة  بقادة  ُخلطته  سياق  وفي  الفرنسية.  باللغة 
المارتينيك؛  ُجزر  ابن  فانون،  فرانز  كتابات  على  تعرَّف  كذلك، 
الثورة الجزائرية. ومنه تعرَّف شريعتي  المناِصر والمشاِرك في 
اللذين  السيكولوجي  والدمار  الثقافي  االغتراب  أفكار  على 
للمرة  الفارسية،  اللغة  إلى  ونقل  اإلمپريالي.  الوجود  ُيثيرهما 
اهتماًما  فأثار  فانون،  أعمال  من  المقتطفات  من  عدًدا  األولى؛ 
لُيثِمَر  اليوم،  إلى  إيران  في  ا  حيًّ زال  ما  األخير  بكتابات  جماهيريًّا 

ُترِجمة ُمعظم أعمال فانون إلى الفارسية.

وفيما وراء هذه الصات مع الثورة الجزائرية، كان للدكتور 
واألفارقة  العرب  من  عريٍض  بقطاٍع  صات  كذلك  شريعتي 
فرنسا.  في  للكولونيالية  المناهضين  رين  والمنظِّ المناضلين 
ة  عمليَّ عناية  بل  محًضا،  نظريًّا  اهتماًما  شريعتي  ر  ُيطوِّ لم  إذ 
كذلك بإشكالية الوحدة، وحدة الفعل إضافة لوحدة العاطفة؛ 
مع  ذلك  وراء  وما  اإلسامي،  العالم  ُبلدان  وسائر  إيران  بين 

الثالث بوجٍه عام. أفريقيا والعالم 

فُيمكننا  المحضة،  والفكرية  األكاديمية  اتصاالته  عن  أما 
أن نذُكر أنه إبَّان إقامته في فرنسا قد تعرَّف على المستشرق 
بيرك،  جاك  وعلى  عليه؛  وتتلمذ  ماسينيون،  لويس  الفرنسي 
المعاصرين  األوروپيين  االجتماع  علم  ُمنظري  كبار  وعلى 
ٍة  منهجيَّ دراسٍة  في  شرع  غورڤيتش.كذا،  جورج  أمثال  له 
للماركسية، وهي الدراسة التي كان لها أهمية كبيرة لسببين. 
منهجية  االنتقادات  أكثر  من  واحٍد  إلنتاج  ستؤهله  أنها  األول 
من  قاعدة  على  ُمسلم؛  مها  قدَّ التي  للماركسية،  وُنضًجا 
المعرفة ال محض عداء وخوف. والثاني، أن هذا الجدل والحوار 
مع الماركسية، مثله مثل أيَّة جدٍل أو حواٍر مع خصٍم؛ قد خلَّف 
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بمعنى  ليس  نفسه،  شريعتي  وفكر  كتابات  على  ما  بصمة 
امتصاصه أيًّا من أفكار الماركسية، التي فنَّدها تفصيًلا؛ ولكن 
المواجهة فحسب مع إشكاليات ُمعينة تحتُل صدارة  بمعنى 

تفنيدها.))) ليتمكن من  وذلك  الماركسي،  الديالكتيك 

القيادات  مع  دة  المتعدِّ الصات  هذه  على  وزيادة 
الثقافية  الحياة  إلى  إضافة  فرنسا،  في  واألفريقية  العربية 
اإليرانية  السياسة  في  بقوة  ُمشارًكا  شريعتي  الفرنسية؛كان 
في  إيران؛  ُمغادرة  قبل  قصيرٍة،  لفترٍة  شارك  إذ  المنفى.  في 
ة )بالفارسيَّة: نهضت مقاومت  نشاط حركة المقاومة الوطنيَّ
بغض  باألساس،  ا  دينيًّ هه  توجُّ كان  الذي  التنظيم  وهو  ملى(، 
النظر عن اسمه؛ وكان أداة المعارضة الرئيسيَّة لنظام الشاه 
أفادنا  وقد  953)م.  أغسطس  في  األمريكي  االنقاب  بعد 
لمجموعة  كذلك  انضم  قد  الدكتور  بأن  السابقين  رفاقه  أحد 
األتقياء  االشتراكيين  حركة  نفسها:  ُتسمي  كانت  معاِرضة 
ويتعيَّن  سوسياليست(.  نهضت خداپرستان  )بالفارسية: 
الحركة  اسم  في  »االشتراكيين«  لفظة  لدمج  النظر  علينا 
بوصفه دليًلا على الجاذبية التي تمتََّعت بها بعض أفكار التيار 

العربي لـ»االشتراكية اإلسامية« آنذاك في إيران.))) 

إلى  شريعتي  علي  عاد  فرنسا  في  دراسته  انتهاء  وبعد 
إيران، واعُتِقل لفوره عند عبوره الحدود الُتركيَّة مع إيران. وقد 

ة علــى الراحــل شــريعتي بدرجــٍة أعمــق بعــض الشــيء ممــا  ل أثــر الماركســيَّ ))( فــي واقــع األمــر، تغــوَّ

ــات المتضــادة كأداة للتحليــل التاريخــي واالجتماعــي )كمــا  ذكرنــا أعــاه. ذلــك أن تفضيلــه للثنائيَّ

ة.  ح الحًقــا(؛ قــد تكــون ذات صلــة مــا باهتمامــه النقــدي بالماركســيَّ ســنوضِّ

ــز شــريعتي كان أشــد  ــى الراحــل العزي ة عل ــوي للماركســيَّ ــر البني ]نتفــق مــع أســتاذنا فــي أن التأثي

ــات والبنــى والهيــاكل؛ لكــن  عمًقــا بكثيــر ممــا يكِشــف عنــه الســطح، فقــد تشــرَّب عــدًدا مــن اآلليَّ

ــات المذكــورة بالضــرورة هــي الشــاِهد الدقيــق علــى ذلــك، رغــم حضورهــا هــي  ربمــا ال تكــون الثنائيَّ

األخــرى فــي كتابــات أســتاذنا عبــد الوهــاب المســيري رحمــه هللا، الماركســي الســابق. بــل ربمــا 

يكــون األثــر األهــم بإطــاق هــو القالــب األيديولوجــي الصراعــي الــذي صــاغ فيــه شــريعتي اإلســام 

- المعــرِّب[

صهــا  لــة التــي خصَّ ))( مــن المؤشــرات األخــرى علــى هــذه الجاذبيــة واالهتمــام، الورقــة المطوَّ

أســتاذ العلــوم السياســية الشــهير »حميــد عنايــت« لدراســة »اإلســام واالشــتراكية فــي مصــر«، 

ــي ُنِشــَرت عــام 968)م )المعــرِّب(؛ راجــع: والت

- Islam and Socialism in Egypt, Hamid Enayat, Middle Eastern Studies, Vol. 4, 
No. 2 )Jan., 1968(, pp. 141-172.
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فيها  يلقى  بُفرصٍة  حتى  له  ُيسَمح  ولم  أسرته،  وبين  بينه  حيل 
األول  االعتقال  هذا  كشف  وقد  عام964)م.  ذلك  كان  والده. 
ا، ال  بوضوح عن أن النظام قد وجد في شريعتي خصًما خطيًر
بسبب نشاطه السياسي في الخارج فحسب، وهو األمر الذي 
لم يكن، رغم كل شيء؛ شاًذا بين الطاب اإليرانيين سواء في 
أوروپا أو في أمريكا، وإنما بسبب الدور القيادي الذي اضطلع 
ا،  تجاوز اللذين  ونشاطه،  لفكره  المعرفي  الُبعد  وبسبب  به، 
بالمظاهرات  واالنهمام  الطبيعي  الجيشان  بعيد؛  حٍد  إلى 
المعارضة  بين  ساد  ا  تياًر مثَّل  الذي  بالشعارات،  والهتاف 

اإليرانية في الخارج.

ومنذ إطاق سراحه من محبسه، بعد حوالي ستة شهور؛ 
ُمِنَع علي شريعتي من َشغل أي موقٍع -في هيئة تدريس- يائم 
في  ُمدرًسا فحسب  بالعمل  له  ُسِمَح  ثم  ومؤهاته.  إمكاناته 
ة ُمقررات علوم  ة مداِرس ثانوية، وأتيح له الحًقا تدريس عدَّ عدَّ
الحال،  هذه  على  فترٍة  ُمضي  وبعد  الزراعة.  كلية  في  إنسانية 
نعِرُفه؛  ال  آخر  لسبٍب  أو  إداري،  خطأ  نتاج  ذلك  كان  وسواًء 
هيئة  في  وظيفة  على  الحصول  من  شريعتي  الدكتور  َن  ُمكِّ
تدريس قسم االجتماع بجامعة مشهد، حيث اكتسب بسرعة 
التي لم يقتصر معها حضور ُمحاضراُته  للدرجة  ا كثيًفا  جمهوًر
شتي  من  آخرون  شاركهم  بل  فحسب؛  القسم  طاب  على 
المبكرة  جماهيريته  سبب  كان  وقد  الجامعة.  وُكليات  أقسام 
هي الطريقة التي اتبعها في التدريس، إذ تتأبَّى بتعريفها على 
األكاديمية،  للحياة  الطبيعية  االنشغاالت  في  نفسها  حصر 
لعلم  السمعة  سيئة  النظرية  مع  للقطيعة  ا  ُكليًّ وتسعى 
من  قدٍر  أي  يطوي  ال  الذي  القيمة،  عن  الُمنفِصل  االجتماع 
أن  محاضراته؛  بداية  منذ  الوضوح،  شديد  كان  وقد  االلتزام. 
بذلك  اعترفنا  سواء  األسماع،  على  ُيلقى  الذي  االجتماع  علم 
أم لم نعترف؛ هو أحد ُمخرجات رؤية كونية ُمعينة، وتعبير عن 
لقد  ال.  أم  ُمعلًنا  ذلك  أكان  بعينها، سواء  ووالءات  انتماءات 
ُملتزم،  ُمنتٍم  به  الذي يجوُد  كان صريًحا في كون علم االجتماع 
ل من اإلدراك  وأنه يستمدُّ قيمه من اإلسام، وأن غايته تتشكَّ
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وأن  المسلم،  اإليراني  للمجتمع  المعاصر  للواقع  الصحيح 
النهائية هي تغيير وإصاح ذلك المجتمع.))) غايته 

الضغوط  عليه  ُتماَرس  أن  الُمستغَرب  من  يُكن  فلم  لذا، 
الجامعة.  مغادرة  على  لتجبره  ُمقامه،  في  َيستِقرَّ  أن  قبل 
أثبت  إذ  تأثيره،  على  القضاء  عن  يكون  ما  أبعد  كان  ذلك  لكن 
أية  من  فُمجرًدا  ا.  وإثماًر ا  تأثيًر حياته  ِحَقب  ألشد  توطئة  أنه 
كبيٍر  بإلقاء عدٍد  أكاديمية رسمية؛ شرع علي شريعتي  وظيفة 
كان  إذ  الباد.  عبر  المؤسسات  شتى  في  المحاضرات  من 
المختلفة  والجامعات  الُكليات  إلى  باستمرار  يدعونه  الُطاب 
ز نشاطاته  في أرجاء إيران. لكن كان األهم على اإلطاق هو تركُّ
في مؤسسٍة للدعوة اإلسامية في طهران؛ ُتعَرُف في اللغة 
األول من  القسم  وُيشير  ارشاد«.  باسم: »حسينيه  الفارسيَّة 
ُمعاناة  وقص  سرد  فيها  يتم  مؤسسٍة  أو  مكاٍن  إلى  االسم 
الدينية. وقد  الذكرى  إحياًء لهذه  الحسين،  اإلمام  واستشهاد 
تبدو غاية هذا النشاط عاطفية في المقام األول، لكن إضافة 
ليس  الغرض  أن  الجلي  من  جعلت  االسم  إلى  »إرشاد«  لفظ 
خال  عام  كل  مرة  الدموع  وسكب  العاطفي  اإلشباع  د  ُمجرَّ
صيغًة  الحسينيَّة  تغيَّأت  إذ  العكس،  على  بل  م.  الُمحرَّ شهر 
التغيير  باتجاه  إرشاد  اإلرشاد؛  من  معنى  وأعمق  حركيَّة  أكثر 

المجتمع.  في أحوال 

هذه  في  شريعتي  الدكتور  محاضرات  أهم  ُألقَيت  وقد 
شرع  إذ  وذلك  هائًلا،  ا  حضوًر اجتذب  أيًضا  وهنا  المؤسسة. 
سأحاول  اللذين  ورؤيته،  لفلسفته  المميزة  المعالم  يرسم 
وبصورٍة  وعرًضا،  طوًلا  الباد  شريعتي  جال  إجمالهما.كذا 
العديد  محتويات  لت  ُسجِّ وقد  المحاضرات.  ُملقًيا  ٍة؛  ُمستِمرَّ
نصوٍص  في  وأفِرَغت  كلها؛  وليس  المحاضرات،  هذه  من 

َعت على هيئة ُكُتب. مكتوبة، ووزِّ

حسينية  في  شريعتي،  الدكتور  محاضرات  حظيت  وقد 

))( جديــر بالذكــر أنــه ناهيــك عــن الشــهرة التــي نالهــا كعالــم اجتمــاع فــذ وأصيــل، فقــد كانــت 

ــل عليهــا شــريعتي مــن فرنســا فــي فقــه اللغــة الفارســية، ال فــي علــم  درجــة الدكتــوراه التــي تحصَّ

االجتمــاع. 
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إلغاق  أدى  باستقباٍل  فيها  المبثوثة  والتعاليم  اإلرشاد؛ 
الُحسينية واعتقاله ثانية في عام973)م، لمدة عامين؛ وتعرُّضُه 
السجناء  لكل  شائًعا  مآًلا  كانا  اللذين  واالمتهان،  للتعذيب 
بعد  سبيله  ُأخلي  وقد  الپهلوي.  النظام  تحت  السياسيين 
بتفاُهٍم  ذلك  وكان  إيران،  داخل  النفي  من  إضافيين  عامين 
ا. وقبل أن ُيساِفر للخارج،  ضمنٍي مفاُدُه أن يخُرج من بلده منفيًّ
واحدٍة  طريق  عن  مصداقيته  لتقويض  اإليراني  النظام  سعى 
من الحيل المتقنة، التي كانت ُتستخَدُم باستمراٍر في مثل هذه 
معرفته  وبغير  قصيرة،  ببرهة  سراحه  إطاق  فَعِقَب  الحاالت. 
أو إذنه الُمسَبق؛ نشر النظام الحاكم نقد شريعتي للماركسية 
طهران  ُصحف  أبرز  من  واحدة  َرت  تصدَّ مقاالت  سلسلة  في 
بعنوان:  لإلنكليزية  ُترِجَمت  التي  المقاالت  وهي  اليومية، 
صحيح  إسامي«.)))  نقد  أخرى؛  غربيَّة  وأغاليط  »الماركسيَّة 
أن  إال  بأخرى،  أو  بصورٍة  دقيًقا  كان  المحاضرات  هذه  نص  أن 
الحكومة بشكٍل واضٍح،  ُمابسات نشرها كانت مقصودًة من 
مع  التعاون  َقِبَل  قد  صاحبها  أن  إلى  خفٍي  طرٍف  من  لُتشيُر 
هذه  مثل  كانت  الواقع،  وفي  سراحه.  إلطاق  كشرٍط  النظام 
دات تؤخذ على عدٍد آخٍر من رموز المعارضة، تحت ضغط  التعهُّ
درجاٍت شتى من اإلكراه؛ ليلزموا الصمت بعد إطاق سراحهم 
النظام  َأُمَل  المقاالت؛  هذه  وبنشر  النظام.  مع  يتعاونوا  أو 

بإعطاء انطباٍع يوحي بأن الدكتور شريعتي قد فعل المثل.

وقد احتج رحمه هللا وسعى للحصول على معونة قانونية، 
إلى  المغادرة  على  حينها  ُمرغًما  كان  وقد  جدوى.  دون  ولكن 
في  به  يلحقوا  أن  أمل  على  الصغيرة،  أسرته  ًفا  ُمخلِّ المنفى، 
977)م،  يوليو  في  بها  ومات  إنكلترا  إلى  جاء  وقد  وقٍت.  أقرِب 
اء أزمة قلبية فيما يبدو. وقد تكاثفت الشبهات على  وذلك جرَّ
وأعتقد  اإليراني.  السري  البوليس  يد  على  ُاغتيل  بأنه  الفور 
أيَّة  ذكر  على  يأت  لم  حينها  الصاِدر  التحقيق  قاضي  تقرير  أن 
أسباٍب غير طبيعيٍة للوفاة، لكن موته المفاجئ استثار شكوًكا 

(1( Marxism and Other Western Fallacies: An Islamic Critic, Ali Shariati, Mizan 
Press )Berkely, 1980(, Translated by R. Campbell. 
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ة. أِضف إلى ذلك أننا نعِرف أن واحًدا من أبناء  وشبهات حتميَّ
وفاًة  اآلخر  هو  توفي  قد  ُمصطفى؛  السيد  الخميني،  هللا  آية 
البوليس  ضلوع  إلى  كذلك  ُتشير  وبطريقٍة  وغامضة،  ُمفاجئة 
اغتياًلا  شريعتي  موت  يُكن  لم  لو  وحتى  اإليراني.  السري 
رحمه  عانى  فقد  القتل؛  وسائل  من  أخرى  بوسيلة  أو  بالسم، 
ليموت  أرسلوه  ثم  الساڤاك،  يد  على  مستمرة  معاناة  هللا 
عليه  أسبغه  الذي  الشهادة  لقب  فاستحقُّ  منفاه؛  في  وحده 

اإليراني. الشعب 

***

لعلــي  الرئيســيَّة  الموضوعــات  بعــض  إلــى  اآلن  ســأنتقل 

؛ 
ٍ
 واحــدة

ٍ
شــريعتي. وإننــا إذا حاولنــا تلخيــص إنجــازه فــي عبــارة

فبوســعنا القــول بأنــه طــرح صيغــًة لإلســام ال بوصفــه ديًنــا 

)religion( بالمعنــى الشــائع فهمــه فــي االســتعمال الغربــي، 

ــُق فحســب  ــا يتعلَّ ــا وأخاقيًّ ــص فــي كونــه شــأنًا روحيًّ الــذي يتلخَّ

 
ٍ
بوصفــه بــل  خالقــه،  مــع  الفــرد  بعاقــات  بــدء-  ذي  بــادئ  -أو 

ــق  ــع، ومســار للتحقُّ
ِ
أيديولوجيــة؛ أي رؤيــة شــاملة للعالــم والواق

 تــؤدي 
ٍ
ــا؛ بطريقــة الكامــل لإلمكانــات اإلنســانية، فرديًّــا وجمعيًّ

نحــاول  وحيــن  آدم.  بنــي  وجــود  مــن  الكامــل  الغــرض  ــق  لتحقُّ

مــن  أي  وبمصطلحــات  أخــرى،   
ٍ

صفــات بأيَّــة  اإلســام  وصــف 

فئــات الفكــر واللغــات الغربيــة؛ فــإن النتيجــة ســتكون قطًعــا 

مضطربــة. وقــد نلقــى اعتراًضــا أنــه، بنفــس الطريقــة التــي ال 

ُب عــادًة  ــرَّ ــة ]التــي تُع ــح معهــا لفظــة »religion« اإلنكليزي تصُل

ــحُّ بحقــه 
ِ

َيص كــذا ال  بأنهــا »ديــن«[ لوصــف حقيقــة اإلســام؛ 

ــُن نظاًمــا  توصيــف »أيديولوجيــة«، بمــا أن األيديولوجيــا تتضمَّ

مــن األفــكار، واألفــكار بتعريفهــا قــد تكــون صحيحــة وقــد تكــون 

خاطئــة. أمــا اإلســام فهــو، علــى األقــل بالنســبة للمســلمين؛ 

فــي حــد ذاتــه الحــق الــذي ال يأتيــه الباطــل مــن بيــن يديــه وال مــن 

ُل شــريعتي لفظــة »أيديولوجيــة« 
ِ
خلفــه. لــذا، فحيــن يســتعم

ــف صياغتــه لإلســام؛ فــإن ذلــك ال يطــوي كــون اإلســام 
ِ

لَيص
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نفســه أيديولوجيــة بالمعنــى الشــائع فهمــه. ذلــك أن المقصــود 

هــو التفصيــل والشــمول الــذي ال يحُصــُر نفســه فــي محــض 

الفــرد  بيــن  روحيــة  رابطــة  وعقــد  للفــرد،  األخاقيــة  التزكيــة 

وربــه. وأظــن أن هــذا هــو المقصــود بلفظــة »أيديولوجيــة« فــي 
الراحــل شــريعتي.)1( اســتعمال 

عليه  انبنى  الذي  األساس  على  شريعتي  الدكتور  ُيطِلُق 
يطرح  ثم  من  وهو  التوحيدية.  الكونية  الرؤية  أفكاره:  نظام 
واحد،  الوجود  أن  مؤكًدا  التوحيد.  لعقيدة  وصياغته  تأويله 
الوجود،  وحدة  من  الصوفية  إليه  َيقِصُد  الذي  بالمعنى  ليس 
وما  العالم  هذا  وحدة  والمادي،  الروحي  وحدة  بمعنى  بل 
ق  ُيفرِّ الذي ال  ا مًعا سلسلة ُمتصلة للمسلم،  إذ ُيشكِّ بعده؛ 
غريًبا  نفسه  يعتبُر  ال  فالمسلم  أيهما.  مواجهة  عند  بينهما 
بالطبيعة  تجمعه  كائن  بل  عنها؛  وُمنفصًلا  الطبيعة  في 
ة للوجود ُبأسره،  وحدة األصل ووحدة الغاية. هذه الوحدة الحيَّ
ووجهة  ُمحددة،  غائية  ذات  حقيقة  هي  والكون؛  لإلنسان 

التنامي. أبدي  ُمعينة؛ وجهة تحقيق كمال 

هذا هو األساس: التوحيد، الذي ينبني عليه، أو ُيشتقُّ منه؛ 
ثاثة تفريعات رئيسة ألفكار شريعتي. األول هو علم االجتماع. 
مداِرس  أيًّا من  وليس  له،  الخاص  تصور شريعتي  نقصد  وهنا 
الماركسية  أو  الرأسمالية  سواء  المستوردة،  االجتماع  علم 
ُمعينة  رؤية  االجتماع  بعلم  يقصد  وهو  الغربيَّة.  ة  األوروپيَّ أو 
في  الُمستخَدمة  للمصطلحات  وحتى  بل  المجتمع،  لطبيعة 

للفظــة  شــريعتي  الراحــل  اســتعمال  بشــأن  أعــاه  أســتاذنا  إليــه  ذهــب  مــا  يجــوز  ربمــا   )((

»أيديولوجيــة«، وهــو إنمــا عنــى بذلــك محاولــة شــريعتي »أســلمة« اللفظــة واللعــب فــي محتواهــا 

ــك  ــي، وذل ــر مــا أراده مــن ســكها واســتعملها فــي ســياقها الثقافــي األصل ــراد بهــا غي ــي لُي الدالل

علــى غــرار ســائر مــا يفعلــه أصحــاب هــذا المذهــب الســخيف فــي أســلمة المصطلحــات الفلســفية 

الغربيــة. وحتــى إن جــاز هــذا التأويــل لمنــزع شــريعتي، فــإن النتيجــة لــن تختلــف كثيــًرا، وهــي أن 

ــج روحــه ونفــاذ بصيرتــه وإخاصــه البــادي؛ صــارت صياغــة أداتيــة  صياغتــه لإلســام، رغــم توهُّ

اختزاليــة فــي مواطــن كثيــرة، أو صياغــة أيديولوجيــة؛ مثلــه فــي ذلــك مثــل المــودودي، رحمهمــا 

هللا. وبعبــارٍة أخــرى؛ فقــد فرضــت الظــال الثقافيــة والحضاريــة للفظــة، وتاريــخ تطورهــا الداللــي؛ 

نفســها علــى شــريعتي بــدل أن يفــرِض هــو مدلوالتــه الجديــدة عليهــا، وهــذا مصيــر حتمــي ألي 

محاولــة ألســلمة أنمــاط وقوالــب وأدوات ومعجــم ومفاهيــم الشــرك. )المعــرِّب(
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القرآن  من  ُمباشرًة  يستقيها  التي  وتداُرسه،  المجتمع  وصف 
ُيؤكد وجود صورتين أساسيتين  ومصادر اإلسام األخرى. وهو 
لاجتماع اإلنساني في الوجود، سواء المعاِصر أو القديم؛ ُهناك 
تعالى؛  لله  ُشركاء  وجود  على  الشرك،  على  س  يتأسَّ مجتمع 
ينفِرد بخصائص  الخاِلص، وهو  التوحيد  يتأسس على  ومجتمع 
ال  الرئيس،  التقسيم  هو  فهذا  شريعتي،  وعند  ُمستقلة. 
تقسيمها إلى رأسمالية وشيوعية، أو ديمقراطية وديكتاتورية.

ثم هناك األنثروپولوجي، التي ال نعني بها في هذا السياق 
البدائية؛  المجتمعات  وتحديًدا  المتباينة،  المجتمعات  دراسة 
عة.  المتنوِّ وعاداتها  وأعرافها  طبائعها  وتحليل  وتسجيل 
بطبيعة  عاقة  ذات  ُمتماسكة  وتعاليم  رؤية  نعني  وإنما 
ة؛  عدَّ مواطن  في  شريعتي،  والدكتور  وجوده.  وأصل  اإلنسان 
الطبيعة  هي  وما  اإلنسان،  هو  ما  الموضوع:  هذا  إلى  يعود 
األساسية لإلنسان؟ ويجيب على ذلك بأن اإلنسان باألساس 
كائن ُثنائي الُقطب؛ ُقطٌب أدنى من طين األرض الذي ُخِلَق منه 
روح هللا  وُقطٌب أسمى هو قبٌس من  القرآن،  ُيخبرنا  حسبما 
ُنِفَث فيه ليكون المبدأ الذي يهبه الحياة. واإلنسان ليس كياًنا 
من  ٌة  وحتميَّ ُمستمرة  صيرورة  فهو  العكس؛  على  بل  ساكًنا، 
الشق  باتجاه  عروًجا  الطيني،  ُقطبه  أو  األدنى  الشق  ُمفارقة 

األسمى لروح هللا التي ُحِبَس قبُسها بين جنبيه.

على  األخرى  هي  س  تتأسَّ التي  التاريخ،  فلسفة  ذلك  تتلو 
بين  صراٌع  كأنه  ته  بُرمَّ التاريخ  وتعتبُر  للقرآن،  شريعتي  قراءة 
قوى. على نفس المنوال الذي ُيعتبر فيه اإلنسان نفسه ساحة 
الجسدية  وطبيعته  الطيني،  ألصله  المتصاِرعة  للقوى  اقتتال 
بين جنبيه. فبالمثل  المحبوس  اإللهي  القبس  األدنى؛ وُعنصر 
التوحيد  باستمرار  فيها  يتواَجه  اقتتال  ساحة  التاريخ  يصير 
إشارًة  هللا  رحمه  ُيشيُر  وهنا  والظلم.)))  والعدل  والشرك 

))( هــا ُهنــا يخــُرج شــريعتي رحمــه هللا مــن الثنائيــات التاريخيــة إلــى ثنويــة ُتشــبه ديانــة الزرداشــت. 

ذلــك أن التوحيــد ال يتصــارع مــع الشــرك؛ فليــس للشــرك وجــود ُمســتِقل بذاتــه، عــاوة علــى أن 

ــا حتــى يتصــارع مــع غيــره وتصيــر هزيمتــه محتملــة. لقــد كان  ــا أو مبــدأ تاريخيًّ التوحيــد ليــس ُقطًب

البقــاء فــي إطــار الثنائيــات التاريخيــة يقتضــي أن يكــون الصــراع بيــن الموحديــن والمشــركين، لكــن 

صياغــة علــي شــريعتي المشــار إليهــا هــي تمهيــد أساســي لصياغتــه اإلســام بوصفــه أيديولوجيــة 

علــى الطريقــة الغربيــة. رحــم هللا الرجــل، وغفــر لــه وأجــزل لــه المثوبــة. )المعــرِّب(



15 كفو ياعجرش الو وجيجولويايأمافلوب مالسإلا

ا  القرآن مسًّ ُه  التاريخ مسَّ إلى فصٍل من فصول هذا  واضحًة 
هذه  ففي  وهابيل.  قابيل  صراع  قصة  وهي  فحسب،  خفيًفا 
المتواِصل  للجهاد  د  المجسِّ النموذج  شريعتي  يجد  القصة 
المجتمعات،  آدم، ونوعين من  بني  نوعين من  بين  التاريخ  عبر 

ونوعين من الرؤى الكونية.

االجتماع  علم  المجاالت،  هذه  أن  القول  لنا  وُيمكن 
واألنثروپولوجي والتاريخ؛ هي اشتقاقات أو تطبيقات تفصيلية 
ُل  ُتشكِّ بالتالي  وهي  عمومها.  في  التوحيدية  الكونية  للرؤية 
بناء  بالتبعية  يستهِدف  للعمل  شامل  برنامج  أيديولوجية: 

ا.  ُمجتمٍع مثالي، وهذا بدوره يخلق إنساًنا مثاليًّ

عن  للتعبير  لفظًة  شريعتي  الدكتور   يستخدم  وال 
المجتمع المثالي سوى اللفظة اإلسامية المألوفة: »األمة«، 
مفادها  ُخاصٍة  إلى  يصل  حتى  التاريخيَّة  أصولها  ُيحلل  التي 
أن »األمة« ُمجتمٌع لم يتأسس وفق أي مبدأ عرقي أو طبقي 
غاية  إلى  بسعيها  فقط  وتتماسك  تلتحم  لكنها  لتنظيمه، 
ُمستقيمة  قيادة  تحت  الغاية  تلك  اتجاه  في  وحركتها  ُمعينة 
تقيَّة. وهنا كذلك َيتجلى مفهومه للفظ »اإلمام«، الذي يحمل 
ُيضفي  كان شريعتي  وإن  الشيعي،  السياق  ُمعيًنا في  مدلوًلا 
الواعي  المجتمع  قائد  عنده  إضافية؛ فهو  أبعاًدا وظاًلا  عليه 
ُك إليها. ومن رحم  ر لنفسه وجهة ُمعينة يتحرَّ الَيِقظ، الذي تخيَّ

المثالي. المثالي لألمة سيوَلُد كذلك اإلنسان  هذا المجتمع 

هذه  من  كل  عن  قوله  ُيمكن  مما  بالتأكيد  المزيد  وهناك 
فيما  أجد  لكني  شريعتي،  للدكتور  الفكري  للنظام  نات  المكوِّ
لهذا  الرئيسة  السمات  عن  صورة  نوا  لتكوِّ الكفاية  أسلفت 
الفكر. وإضافة إلى هذا اللون من الصياغة المنهجية العمليَّة 
لإلسام، بروٍح وعبارٍة انطويا على ُقدرٍة أتاحت لهما استعادة 
وتأمين  إيران  في  ف  والمثقَّ الُمتعلِّم  الشباب  كبيرٍة من  أعداد 
األيديولوجيات  تيه  في  اغتربوا  إذ  بعد  لإلسام،  والئهم 
الفكر  لهذا  أخرى  أبعاد  ُهناك  زال  فما  والمادية؛  العلمانية 

استعراضها. يُهمني 

أبدأ برؤيته للمذهب اإلسامي الشيعي. إذ أخَضَع الدكتور 
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لُمراجعٍة  األساسية  الشيعية  التصورات  من  عدًدا  شريعتي 
على  أضفاه  الذي  المغاير  للمعنى  سلًفا  أومأُت  وقد  نقديٍة. 
آل  من  عشر  اإلثنا  األئمة  بحق  ُيستعمل  كما  »اإلمام«،  لفظ 
بعض  في  يذهب  إذ  وسلم.  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  بيت 
ُمتألٍِّه،  س شبه  ُمقدَّ إلى وجوٍد  ل  تحوَّ اإلمام قد  أن  إلى  كتاباته 
ال  أنه  إال  لذكره؛  قلوبهم  وتختِلُج  ذكراه  في  الدمع  يسكبون 
ووجهة  الشيعة  للمسلمين  الفعلي  السلوك  على  له  تأثير 

حيواتهم.

عشر،  الثاني  اإلمام  خروج  انتظار  عقيدة  تأويل  ُيعيد  وهو 
السلبي  والخمود  التراخي  لموقف  ذريعة  اعتبارها  ُيمكن  التي 
يعني  اإلمام  انتظار  أن  طابه  ُيعلِّم  كان  وقد  الثورة[.  ]قبل 
َدة لعودته، ومحاولة تعبيد  باألساس استباق الظروف الُمَمهِّ

الطريق لهذه العودة بخلق ُمجتمٍع عادٍل وتقي.

شريعتي  الدكتور  رؤية  في  بمكان  األهمية  من  كان  كذا، 
م  لتضخُّ المذهب  تأويل  إلعادة  سعيه  يؤدي  أال  للتشيُّع 
في  المبالغة  أو  والشيعة،  الُسنة  بين  الحتمية  الخافات 
والمعنَون:  وجاذبية،  أهمية  ُكتبه  أشد  واحٍد من  وفي  حجمها. 
انتقد شريعتي وسائل  العلوي والتشيُّع الصفوي«؛  »التشيُّع 
من  بعينها  صورٍة  لفرض  الصفويون  استعملها  التي  اإلكراه 
الثقافيَّة  الصيغ  نبذ  دوًما  ى  توخَّ وبالتالي  إيران،  على  التشيُّع 
العهد  إبَّان  به  َعَلْقت  التي  الصيغ  ظهريًّا،  اإليراني  للتشيُّع 
الصفوي. وهو ما قد يصف كذلك، بإيجاز؛ معنى هذا العنوان، 
التشيُّع  من  ما  صيغة  وجود  إلى  لإلشارة  منه  قصد  الذي 
تحريًفا  وكانت  الصفويَّة؛  الملكية  جتها  روَّ التي  »المؤسسي«، 
ألصل التشيُّع. وقد عبَّرت هذه الصيغة عن نفسها في الُعنف 
للتشيُّع  الحقيقيَّة  الروح  وانتهاك  ة،  الُسنَّ ضد  موِرس  الذي 
من خال إضفاء الشرعيَّة ضمًنا على الملكيَّة. من جهٍة أخرى، 
وهو  العلوي،  التشيع  ُوِجَد  الصفوي؛  التشيُّع  مواجهة  وفي 
وهو  السام،  عليه  علي  لإلمام  والحقيقي  األصيل  التشيُّع 

الصفوي. للتشيع  المضاد  األبدي  النقيض 

وتاريخه؛  الشيعي  الفكر  عن  المميزة  اآلراء  هذه  وبسبب 
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ويتعيَّن  وهابي.  بل  ُمتخٍف،  ُسني  بأنه  شريعتي  الدكتور  اُتِهَم 
من  كاسٍح  باستحسان  تمتُّعه  رغم  أنه  إلى  اإلشارة  علينا 
الجيل الشاب في إيران؛ فإن أطياًفا أخرى من رجال الدين كان 

أكثر سلبيَّة. رأيها عنه 

لسمٍة  اإلشارة  كذلك  علينا  يتعيَّن  ُمَتِصل،  سياق  وفي 
أفضل  يتجلَّى جماُعها  التي  أعمال شريعتي،  بها  َزت  تميَّ أخرى 
ما يتجلى في العنوان الفارسي ألحد ُكتبه: مذهب عليه مذهب 
الكتاب، فضًلا  هذا  الدين(. ففي  دين ضد  إلى:  بالعربية  )ُترِجم 
بوصفه  للدين،  أن  عن  شريعتي  ُيفِصُح  أخرى؛  مواِطن  عن 
مميزان  طريقان  اجتماعيَّة[؛  ممارسة  ]أي  تاريخية  ظاهرًة 
ُتحرُكه  الحاكمة،  الطبقة  أيدي  في  أداًة  صار  فإما  للظهور. 
عونه الستغال  خة للفساد واالنحراف؛ يطوِّ المصالح المترسِّ
من  د  يتجسَّ نضاٍل  أداة  يصير  قد  أو  فيه،  م  والتحكُّ المجتمع 
خالها الحق في الوجود، وُيبنى عن طريقها المجتمع العادل.

أن  إلى  شريعتي  ُيشير  الشائقة،  استبصاراته  أحد  وفي 
إضافة  القرآن،  في  المذكورين  اإلبراهيمي  التقليد  أنبياء  كافة 
بمخاصمة  التاريخية  مهامهم  نون  ُيدشِّ نفسه؛  إبراهيم  إلى 
النظام العلماني القائم. كان األمر كذلك مع إبراهيم وموسى 
عليهم  وسامه  هللا  صلوات  نفسه،  د  وُمحمَّ وعيسى 
الطبيعة  على  ا  مؤشًر شريعتي  يعتِبُرُه  ما  وهو  أجمعين. 
لرسالة  دعوٍة  محض  ليس  هو  إذ  للدين،  الجوهريَّة  ة  والغائيَّ
للُسلطة  التحدي  بُقفاز  ُيلقي  كذلك  لكنه  اآلخرة،  في  خاٍص 
االجتماعي  اإلنسان  واقع  على  ويستحوذ  القائمة،  العلمانية 
عنها هللا،  يرضى  إلى صورٍة  ُلُه  وُيحوِّ والسياسي،  واالقتصادي 

وتتواَفق مع غاية وجود اإلنسان.

أختم  أن  أحب  شريعتي،  علي  عن  حديثنا  ننهي  أن  وقبل 
تنظيٌم  ا  مؤخًر إيران  في  للظهور  عاد  فقد  سريعٍة.  بماحظٍة 
عمليتي  بتنفيذ  اضطلع  الذي  »الفرقان«،  ُيسمى  إرهابٌي 
اغتيال؛ استهدفت واحدة أول رئيس ألركان جيش الجمهورية 
بحياة  األخرى  وأوَدت  َقَرني؛  محمدولي  اللواء  اإلسامية، 
وقد  الثورة.  شورى  مجلس  أعضاء  أحد  مطهري،  مرتضى 
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بأفكار  يؤمن  أنه  المنشورة؛  بياناته  في  الفرقان،  تنظيم  عى  ادَّ
الراحل شريعتي، وأنه يدعو إلى صيغٍة ثوريٍة لإلسام ُتعاِرُض 

ة: آخوند(.))) وجود رجال الدين )بالفارسيَّ

تلك  أن  للشك؛  مجاًلا  يدع  ال  بما  إيران،  في  ثبت  وقد 
المخابرات  صنائع  أحد  هي  بالفرقان  المسماة  المجموعة 
أدركوا  إذ  المتحدة،  الواليات  ورائها  ومن  األمريكية  المركزية 
ثم  ومن  إيران،  في  الفكري  وميراثه  شريعتي  الدكتور  أهمية 
وذلك  اإلسامي،  المعسكر  داخل  الصف  شق  في  يسعون 
بتقسيم الشعب اإليراني إلى أتباع شريعتي من جهة، وأتباع 
في  العلماء  سائر  معهم  اصطف  وقد  الخميني  هللا  آية 

األخرى. الجهة 

عليها  اطلعت  وقد  الخصوص،  بهذا  األدلة  من  عدٌد  وثم 
األمريكي  السفير  ح  ُرشِّ حين  المثال،  سبيل  فعلى  شخصًيا. 
دوه ببعض  الجديد في طهران؛ ُدعي عدٌد من األكاديميين ليزوِّ
ُدعيُت ألحدِثُه  االهتمام. وقد  ذات  الموضوعات  التفاصيل في 
ومن  وتأثيره.)))  وفكره  شريعتي  علي  موضوع  عن  تحديًدا 
لُيحاِضر  آخر  أكاديمٌي  ُدعي  نفسه  اليوم  في  أنه  للغاية  المثير 
األخرى  هي  ُتَعدُّ  إذ  إيران،  في  العرقية  األقليات  إشكالية  عن 
موضوًعا ذي أهمية ُمعتبرٍة، بالنظر للمحاوالت الحالية لزعزعة 

االستقرار في إيران.

كذا، نما إلى علمي من مصاِدر موثوقة أن وكالة المخابرات 
ترجمٍة  إلعداد  ما  سيدة  َفت  َوظَّ قد  األمريكية  المركزية 
الخارجية  وزارة  أعمال شريعتي الستخدام  كاملة من  إنكليزية 

األمريكية. االستخباراتية  والوكاالت 

بالفشل؛  عليها  محكوٌم  المحاولة  فهذه  حال،  أية  وعلى 
وذلك بما أن الغالبية الُعظمى من الشباب اإليراني، خصوًصا 

ــر وســعة االطــاع االســتثنائيين،  ))( هــو باألصــل لقــب تشــريف ُيســَبُغ علــى العلمــاء أصحــاب التبحُّ

فــي  )خصوًصــا  بأســرها  العلمــاء  لطبقــة  ازدراءا  تطــوي  انتقــاص  لفظــة  الحًقــا  صــار  لكنــه 

فــي  )خصوًصــا  بينهــم  المتفشــيان  والفســاد  للجهــل  ا  احتقــاًر أو  العلمانييــن(،  اســتعماالت 

اســتعماالت علمــاء الشــرع أنفســهم، بمــا فيهــم آيــة هللا الخمينــي نفســه فــي بعــض األحيــان(. 

))( وهي دعوة لم أقبلها.
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ُمقلِّدين  هم  البلد؛  ذلك  في  اإلسامية  الثورة  يؤيدون  الذين 
شريعتي.  للدكتور  أتباع  نفسه  الوقت  وفي  الخميني  هللا  آلية 
نظرهم.  وجهة  من  التناُقض  أو  لاختيار  موضع  ثم  وليس 
بالقيادة  دُهم  زوَّ قد  الخميني  هللا  آية  أن  القول  لنا  وُيمكن 
شطٍر  عن  فضًلا  ُمحكمة،  بصورٍة  واالستراتيجية  السياسية 
كبيٍر من اإللهام الروحي. أما الدكتور شريعتي، فعلى العكس؛ 
بالمحتوى  وفاته؛  بعد  حتى  يرفدهم،  وسيستمر  دُهم  زوَّ إذ 

الثورة.))) الفكري اللتزامهم تجاه 

»فــي  كانــوا  إذ  المنظــور،  المــدى  فــي  تناُقًضــا  لــم يستشــِعر  اإليرانــي  الشــباب  أن  ))( صحيــح 

ديــن آليــة هللا الخمينــي وأتباًعــا للدكتــور شــريعتي«؛ إال أنــه بعــد فتــرة ليســت  الوقــت نفســه ٌمقلِّ

بالطويلــة مــن انتصــار الثــورة، ظهــر التناُفــر بيــن هــؤالء الــذي اعتبــروا أنفســهم ورثــة فكــر شــريعتي 

تســميتهم  اســتعملنا  إذا  مذهبــى«،  »روشــنفكران  ة:  بالفارســيَّ المتدينيــن«؛  )»المثقفيــن 

ــزِل  ألنفســهم(، وبيــن العلمــاء الذيــن كانــوا يترأســون الجمهوريــة اإلســامية الناشــئة. وقــد اخُت

ة: اســام مكتبــى( فــي مواجهــة »اإلســام  هــذا التناُفــر فــي شــعار: »اإلســام الحقيقــي« )بالفارســيَّ

كبيــر،  حــد  إلــى  ألفــكار شــريعتي  ُيشــير  األخيــر  وكان  التقاطــى(؛  اســام  ة:  )بالفارســيَّ ــق«  الملفَّ

وإن لــم يُكــن محصــوًرا فيهــا. وقــد ُنشــر كــم كبيــر مــن األدبيــات الســجالية ســواء المؤيــدة أو 

المناِهضــة لشــريعتي فــي منتصــف ثمانينيــات القــرن العشــرين. وبدرجــة كبيــرة كانــت الخافــات 

التــي اســتدعتها أفــكاره -خصوًصــا الميــل لفــرض دور قيــادي للمثقفيــن بــدًلا مــن العلمــاء )أو 

باالشــتراك معهــم فــي أفضــل األحــوال(- هــي التــي أدت لانحســار التدريجــي لتأثيــر شــريعتي 

بعــد وفاتــه. إال أنــه فــي الوقــت نفســه، بــدأت أفــكاره تتجلــى عتيقــة -علــى أقــل تقديــر- مــع مطلــع 

تســعينيات القــرن العشــرين. إذ لــم تُعــد اإلحالــة المســتمرة إلــى ســارتر وألبيــر كامــو وفرانــز فانــون 

ــر المنــاخ الثقافــي والواقــع االجتماعي-السياســي فــي إيــران، عــن  تبــدو جريئــة أو جديــدة، إذ تغيَّ

ــه اآلن ذات  ــدو كتابات ــًرا يفــوق اإلدراك. لتب ــي كان شــريعتي ُيحاضــر ويكتــب فيهــا؛ تغي األعــوام الت

أهميــة تاريخيــة فــي المقــام األول، إذ ترُســم معالــم تيــار كان مهًمــا فــي إعــداد الطريــق للثــورة. 

ــط مرحلتــي  وربمــا صــار مــن اإلنصــاف تصنيــف شــريعتي نفســه بأنــه قامــة ورمــز  انتقالــي توسَّ

الثــورة ومــا قبلهــا. 
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