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خوردم زمین، تقصیر ولتر بود. افتادم تو جوب، تقصیر روسو بود1
گر 30 سـال بعد باشـد، کار آسـانی نیسـت. بد و  اندیشـیدن به انقالب، آن هم پس از آن، حتی ا
خوب یک انقالب را تا هنوز زخم ها ترمیم نشـده اند و آن وعده های نخسـتین تحقق نیافته 
انـد، نمـی شـود ارزیابـی کـرد. بایـد یـک »پـس از آًن طوالنـی« طـی شـود تـا انقالب همچـون یک 
امـر نابهنـگام یـا یـک محتومیت تاریخـی، در یک روند قرار گیرد و پرداختن به آن ممکن شـود؛ 
خیر و شرش، اجتناب پذیری یا محتوم بودنش، اینکه عقبگرد بوده است یا حرکت به جلو و 
مباحثی از این دسـت. هر انقالبی این خصلت دوگانه را با خود دارد؛ آسـیب می رسـاند و سـود 
نیز. تا زمانی که حافظه ها فعال اند و از دریچه خاطرات خود به دیروز نگاه می کنند نمی شود 
از انقالب همچون پدیده یی تاریخی از دالیل، روش ها و چشـم اندازهایش صحبت کرد. این 
است که تا اطالع ثانوی که هنوز تکلیف ها روشن نیست اظهارنظرات در این باب یا از جنس 
خاطره نویسـی اسـت یا اظهار نظرات سیاسـی، یا جامعه شناسـانه. همگی ناظر بر زمان کوتاه 

کنش ها غالبًا از این قرار اسـت: مدت. چیزی به نام تاریخ انقالب منتفی اسـت. وا
کتور بوده باشـی و در مظان  گر ا 1- یا سـلب مسـوولیت از خود و به گردن این و آن انداختن )ا

اتهام(؛

یکی از شعارهای انقالب فرانسه  1

شایعه ای به نام شریعتی

سوسن شریعتی
روزنامه اعتماد/ 2 اسفند ۱۳۸۶
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این سطور می گفت(
– به یاد می آورم کتاب های شریعتی را در سال 54 مخفیانه پخش می کردیم و به همین دلیل 

دستگیر شدیم.
– به یاد می آورم کتاب های شریعتی و اعالمیه های امام را در سطح شهر پخش می کردیم.

– به یاد می آورم، کتاب های شریعتی موجب همکاری من با سازمان مجاهدین شد.
– به یاد می آورم، کتاب های شـریعتی ما را به جبهه ها کشـاند و با اینکه با پیروزی انقالب وارد 

سپاه شدم.
– به یاد می آورم که با خواندن کتاب های شریعتی، پس از انقالب دستگیر شدم.

– بـه یـاد مـی آورم کـه پـس از انقـالب بـه خاطر بردن نام شـریعتی در سـر کالس از مدرسـه اخراج 
شدم و…

ایـن خاطـرات را کـه کنـار هـم بگذاریـم، تنهـا نتیجـه قاطعـی که می شـود گرفـت این اسـت که با 
خوانـدن شـریعتی، یـک نسـلی بـه دردسـر افتـاده و امـروز دارد از خـودش می پرسـد می ارزیـد یـا 
نه؟ وقت آن اسـت که شـور به شـعور بدل شـود. در میان همه این به یاد آوردن ها من نیز- به 
عنـوان یـک جـوان شـانزده سـاله آن زمان هـا و نیز فرزند معلـم آن زمان ها- چیز هایـی را به یاد 

مـی آورم کـه ذکرش ضروری اسـت؛
بـه یـاد مـی آورم کـه در میـان انقالبیـون جـوان مذهبـی آن روزگار عمدتـًا رویکـرد بسـیار مشـابه 
نسـبت بـه شـریعتی دیـده می شـد. )مقصودم فقـط آن طیفـی از این جوانان مذهبی اسـت که 
کم و بیش با شریعتی نسبتی برقرار کرده بودند. وگرنه بودند جوانان مذهبی انقالبی که اساسًا 

منکـر خـود شـریعتی و اثراتـش بودند یـا اینکه خـودش و اثراتش را انحرافی می دانسـتند(؛
– شـریعتی یـک روشـنفکر خـرده بورژوا بود، یک روشـنفکر محفلـی و گریزان از عمـل. در نهایت 
کسـیم گورکی انقالب، همین. از دل این تفکر، خط بیرون نمی آید.  شـاید بشـود گفت مثاًل ما
ایدئولـوژی کـه شـریعتی از آن حـرف مـی زد معطـوف بـه عمـل نبـود و اصـرارش بـه کار فرهنگـی، 
بیشتر ترس از عمل مستقیم اجتماعی بود. نیروها را در حسینیه هرز می داد. به همین دلیل 
ک کـردن بـرای مجاهدین بوده اسـت.  خـودش گفتـه اسـت کـه افتخـارش در نهایـت سـبزی پا

نقشـش بیشـتر پشـت جبهه یی بود. )پشـت جبهه مجاهدین(
– در جبهه مقابل این جوانان مذهبی، بودند جوانان انقالبی مذهبی که کم و بیش شریعتی 
را خوانـده بودنـد و خـود را متاثـر از او می دانسـتند امـا درسـت مثـل اولی هـا معتقـد بودنـد کـه 
شریعتی فقط شور بود و می بایست با شعوری دیگر ترکیب شود وگرنه به تنهایی قابل اعتماد 
نیست. برای آنها شریعتی یک خاطره شورانگیز بود. یادم می آید می شنیدم که باید با دو بال 

– »ما تصمیم گیرنده نبودیم. اصاًل یک جوری بود که نمی شد… هرچه کردیم نشد.«
گر در زمان انقالب جوان بوده باشی و پارتیزان این و آن(؛ 2- یا به گردن ایده ها انداختن )ا

– »اساسـًا گفتمـان غالـب زمانـه ایـن بـود؛ رویکـرد ایدئولوژیـک، اتوپیـک و… تازه همـه اینها هم 
تحت تاثیر تفکر چپ لنینی بود. هیچ کس نیست که بگوید تمام سرکوب های خونین انقالب 
فرانسه به نام بورژوازی و لیبرالیسم انجام شد. هنوز نطفه لنین هم شکل نگرفته بود. یا مثاًل 
دشمن خونین ایدئولوژی، ناپلئون بود که بساط جمهوریت را برچید و امپراتوری مستقر کرد.
3- یا متولی گری است و خود را صاحب مطلق آن دیدن )وقتی که بر قدرت نشسته باشی( و 

نقش همه دیگران را نادیده گرفتن؛
– »این یکی سـتون پنجم امریکا، آن یکی سـتون پنجم روسـیه. یک عده هم روشـنفکران کافه 

نشین«.
4- یا خود را ملعبه پنداشتن و احساس تلخ بازی خوردن؛

– »بازی خوردیم. تصمیم گرفته بودند، زد و بست بود«. و بدین ترتیب ناسزا می گویند به این 
موجودی که همه را می خورد از جمله فرزندان خود را. فراموش می کنند مشت های گره کرده 

کبر را بر پشت بام ها و… شان را و فریادهای اهلل ا
کنش آنهایی که خود را متولیان انقالب می دانند، یک وجه  کنش ها، به جز وا در همه این وا
گفتـه از امـروًز موجـود اسـت، دلخـوری کـه  مشـترک وجـود دارد و آن حـس دلخـوری گفتـه و نا
ضـرورت اتخـاذ رویکـردی انتقـادی بـه دیـروز و دیروزی هـا را ضـروری می سـازد. بایـد به ریشـه ها 
گر شکل و شمایل نظری دارد- هنوز  پرداخت و این جست وجو برای یافتن ریشه ها- حتی ا
غ از وجه عاطفی نیست. هم پرونده سازی است، هم ظاهر رویکرد تاریخی  که هنوز است فار
دارد، هم از نگاه فلسـفی وام گرفته اسـت و هم بوی تسـویه حسـاب شـخصی می گیرد و بدین 
گونه است که می بینی همگی به نوعی به دنبال باعث و بانی اند. در غیبت امر تاریخی، برای 
مراجعه به دیروز، طبیعتًا حافظه ها فعال می شوند. حافظه ها تکه- پاره، در معرض فراموشی 
گاهی ها مدام در حال تغییر. همگی فقط  و سـایه روشـن، دسـتخوش عواطف و مشـروط به آ
بـه یـاد می آورنـد و طبیعتـًا فقـط آنچـه را کـه در یاد نگه داشـته اند. مثـاًل در مورد همیـن پرونده 
شـریعتی در انقـالب مدت هـا اسـت کـه همگـی- همـه کسـانی کـه مذهبی بـوده انـد و انقالبی- 
کـه جـوری، جایـی متاثـر از شـریعتی پـا بـه میـدان تغییـر نظـم موجـود  دارنـد بـه یـاد می آورنـد 

گذاشـته بوده اند؛
– به یاد می آورم سـال پنجاه؛ سـخنرانی شـریعتی را به نام پس از شـهادت که شـنیدم، مطمئن 
شدم با کشتن آن پاسبان، مستقیم به بهشت خواهم رفت. )مخملباف خطاب به نویسنده 
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دادند. امروز که بسـیاری از این انقالبیون سـابق در تجربه مسـتقیم قدرت، به اصالحات روی 
آورده انـد و از همیـن منظـر بـه نقـد شـریعتی می پردازنـد، خود خالف اسـت. خود خالف اسـت 
چـرا کـه بـا ایـن توهـم آغـاز می شـود کـه در تجربـه بیسـت سـاله خـود در ذیـل گفتمان شـریعتی 
گهان امروز به یاد آورده اند که طی این سـال ها و در تجربه اعمال قدرت  عمل می کرده اند. نا
انقالبـی، در درک اتوپیایـی از مدینـه فاضلـه، در نـگاه بـه نسـبت دیـن و قـدرت، دیـن و عدالـت 
اجتماعـی، البـد جایـی- جـوری تحـت تاثیر شـریعتی بـوده اند. آنها از آن بخشـی که تحت تاثیر 
شریعتی نبوده اند هیچ چیز به یاد نمی آورند. مشکل اساسی نقدهای نظری که به شریعتی 
از سـوی ایـن طیـف می شـود همیـن اسـت؛ بیشـتر از حـد، نظـری اسـت و هـرگاه وجهـه تجربـی 
می گیرد، بخش اعظم خاطرات به فراموشی سپرده می شود. به یاد نیاوردن تمامی خاطرات، 
اشـکال اساسـی رویکـرد نظـری ایـن طیـف اسـت. نکتـه دیگـری را هـم بایـد گوشـزد کـرد؛ هـزاران 
صفحه از آثار شریعتی اصاًل سال ها پس از مرگ شریعتی به چاپ رسید و بسیاری از کسانی که 
خود را متاثر از او می دانسـته اند حداقل این اسـت که متاثر از صفحاتی از شـریعتی بوده اند. 
شـریعتی به عنوان یک تفکر و یک نوع رویکرد به سیاسـت، قدرت، دین و نسـبتش با هویت، 
هرگز مبنای استقرار نظام انقالبیً  اسالمی قرار نگرفت. گمان نکنم خود مسووالن هم چنین 
ادعایی داشته باشند. ذکر این نکات البته به قصد انکار تاثیر تکه پاره، عاطفی و البته گسترده 
گر باشـد در باب کیفیت این تاثیر اسـت و طرح این  شـریعتی در انقالب ایران نیسـت. بحثی ا
پرسـش که تا کجا نقد پرونده تاریخی عملکرد خود را می توان به پرونده شـریعتی متصل کرد.

شـریعتی بـرای بسـیاری شـده اسـت یـک امکان یـک فرصت. مثاًل کیسـه بوکس که بـا کوفتن بر 
آن همـه عقـده هـای روزگارت را خالـی کنـی. )بسـیاری از مـردم کوچـه و بـازار؛ هـر چـه می کشـیم 
کـه بـا شکسـتنش  از دسـت ایـن شـریعتی می کشـیم. حـرف یـاد ایـن و آن داد( مثـاًل یـک بـت 
احساس خوب و مشروع »خود ابراهیم پنداری« پیدا کنی. )درست مثل ابراهیم گلستان که 
اخیـرًا دن کیشـوتی، گیـرم بـا یـک تاخیـر چهـل سـاله، بـه جنـگ هرچه نام و نشـان روشـنفکری 
در ایـن مملکـت بـود رفـت( زنـدی پـور در بازجویی ها همین را به شـریعتی گفته بود؛ بت شـده 
یی می شـکنیمت. شـاید هم یک اسـطوره که با کشـاندنش به تاریخ، تاریخ معاصر خودمان، 
امیدوار شویم به خالصی از شر خیلی از انحرافات تاریخی… )دق کرد و مرد و بیخودی شایعه 
کی بود می گویند مخالف شاه بود و…( طی این سال ها، شریعتی  می کنند او را کشته اند. ساوا
فرصتی بوده است غنیمت تا در زد و خورد با او یا همنشینی همدالنه با او فرصت هایی پیدا 
کنیم برای فکر کردن به خود، تسـویه حسـاب با خود، امیدوار شـدن به خود یا بیزار گشـتن از 
خـود و… شـاید چنـدان مهـم نباشـد کـه در ایـن نسـبت هایی کـه بـه او می دهیم عادالنـه رفتار 

حرکـت کـرد؛ شـور و شـعور. آنهـا نیـز از شـریعتی بـه عنوان یک پـروژه یاد نمی کردنـد، فقط قبول 
داشتند که در این پروژه موجود انقالبی که شعوًر هدایت گر دیگری هدایتش را برعهده گرفته، 
نقشـی بـازی کـرده اسـت و البتـه می گفتنـد که دسـتش درد نکند. اما شـریعتی را به عنـوان یک 
متفکـر اسـالمی، ناقـض و مشـکوک می دیدنـد بـا ترجیـع بنـد هایـی چـون رویکـردش بـه اسـالم 
رویکردی جامعه شناسانه و گزینشی بود، پایه های فلسفی متزلزل داشت، تفکرش التقاطی 
بود و… بسـیاری از اینان اعتراف می کردند که دسـت در دسـت شـریعتی وارد نهضت شـده اند 
امـا اصـاًل و اساسـًا مدعـی نبودنـد کـه پا به پای او وارد سـاخت نظام نیز شـده باشـند. برای آنها، 
گرچـه در دو جبهـه متخاصـم، شـریعتی یـک پـروژه فکـری نبـود.  همچنـان کـه بـرای اولـی هـا، ا
کثـر اصـالح  اولی هـا در انقالبـی بـودن شـریعتی شـک داشـتند و دومی هـا در اسـالمی بـودن او. ا
طلبـان امـروز کـه از انقالبیـون آن سـال ها بودند همین اعتقاد را داشـتند. در همان سـال های 
پس از انقالب، آنها به یاد می آوردند که از شنیدن سخنان شریعتی به هیجان می آمده اند اما 
گر معترض می شـدی و با ذکر ایده یی از شـریعتی، برخورد آنها را نقد می کردی، در  نه بیشـتر. ا
بهترین شکل می شنیدی؛ گفته است که گفته باشد، انحرافی است و التقاطی. شریعتی برای 
آنها یک گفتمان یا یک پروژه نبود، در بهترین شکل یک حس عاطفی شورانگیز بود و همان 
موقـع نیـز ایـن شـور را کافـی نمـی دانسـتند و در پـی ترکیـب ایـن حـس بـا اندیشـه ها و دسـتگاه 
های نظری منسجم تری بودند و بر اساس همین ترکیب نوعی رفتار در برابر قدرت را سامان 
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سند و مدرک ثابت کن که ای مورخ، حرکت تاریخ را هیچ کس نتوانسته است یک تنه متوقف 
کنـد، نـه بـه نـام مذهـب، نـه بـه نـام ایدئولوژی و… چنانچه برعکسـش نیز ممکن نیسـت یعنی 
ممکن نیسـت که به نام مخالفت با این همه هم بتوان یک تنه موتور متوقف مانده تاریخ را 

بـه حرکت دوباره واداشـت.
بگذریـم. دربـاره شـریعتی و نسـبت اش بـا انقـالب- نـه هـر انقالبـی، همیـن انقـالب خودمـان – 

کنـش را می شـنویم؛ عمدتـًا چهـار وا
الف- خودش خوب بود، نقشش بد.

ب- خودش بد بود، نقشش خوب
پ- خودش بد بود و نقشش بدتر.

ج- خودش خوب بود و نقشش بهتر )و البته این دسته بیشتر امیدوار به آینده اند.(
کنش هـا چـه بایـد کـرد؟ بایـد دل آنهایـی را  بـرای بازتعریـف موقعیـت شـریعتی در میانـه ایـن وا
کـه از انقـالب آسـیب دیـده انـد بـه دسـت آورد یـا دل آنهایـی را کـه از انقـالب سـودی بـرده انـد. 
کاتی دارد. اما به رغم  شریعتی چه به عنوان تفکر و چه به عنوان شخص با هر دو طیف اشترا
آن همدردی و این همدلی، چنین پیداست که او دارد راه خودش را می رود. )همین کنش ها 
کنش ها نشان می دهد که هنوز از پا نیفتاده است معلوم نیست. این موجود احساساتی  و وا
رمانتیـک اغـراق گـوی جاعـل تعبیـری کـه نـه حرف هایش پایه و اسـاس فلسـفی داشـت و نه بر 
علـوم نظـری تسـلط داشـت، نـه از تاریـخ چیـزی سـرش می شـد، نـه بـر خـالف ادعایـش جامعه 
شناسـی خوانده بود، نه مدرک درسـت حسـابی دانشـگاهی گرفته بود )تازه با آن معدل پایین 
اش( نـه دیـن را می شـناخت و نـه دنیـا را، نـه غـرب را و نـه شـرق را و اصاًل خـودش مرد و نه اینکه 
کشته باشندش، چگونه همچنان راه می رود و مدام بر سر راه ما قرار می گیرد؟ پس چرا دست 
از سـر ما بر نمی دارد یا ما چرا دسـت از سـر این محتضر بر نمی داریم؟ دسـت از سـر این آدمی 
کـه همـه چیـزش شـایعه اسـت. )از مرگـش گرفتـه تـا سـوادش( اصـاًل راسـت می گوینـد منتقـدان 
شـریعتی. دلیلش همان شـوری اسـت که او داشـت و ما جان های فسـرده خسـته بر سـر عقل 
آمده پر مصلحت خسته زخم خورده از روزگار، فاقد آنیم. نام دیگر آن شور، تفکر است؛ تفکری 
کار متفکـر و روانشـناس برجسـته هنـدی تبـار، محصـول گفت  کـه بـه تعبیـر زیبـای سـودهیر کا
وگـوی »مغـز اسـت و قلـب اسـت و معـده«، بـه قصـد بود کـردن نابوده یـی، به قصد تغییـر دادن 
واقعیـت و بـه امیـد سـاختن آن بایـد باشـدی کـه نیسـت. برای این سـه کار سـواد الزم اسـت اما 
کافی نیسـت. قلب و معده را نیز باید به کار انداخت تا بشـود تفکر. برای این سـه کار تفکر الزم 

اسـت. شـور و شـعور به شـرط آنکه از جنسـی مشترک باشند.

می کنیـم یـا خیـر. )تـا اطـالع ثانـوی نمـی شـود بـا شـفافیت بـه دیـروز نظـر انداخـت، همـه چیـز 
را گفـت و مثـاًل هـر چـه دلتنگـت می خواهـد. همیـن کـه بـه بهانـه نقـد شـریعتی می شـود خیلی 
حرف ها را زد، باز هم باید قدردان او بود( مهم این است که نیت مان در این نقد دیروز تاریک 
پرخطا، گام برداشتن به سوی فردایی روشن تر باشد؛ فردایی که یا شریعتی توان آن را خواهد 
داشـت کـه پابـه پـای مـا بیایـد و از خـود اعـاده حیثیت کند یـا از نفس می افتد و پشـت در های 
زمـان خواهـد مانـد. عجالتـًا، شـریعتی در ایـن سـی سـالی کـه از انقـالب می گـذرد و از مـرگ اش 
گفتـم مـرگ تـا همـه دوسـتداران حقیقـت و اسـطوره شـکنان امروز باز به خشـم نیاینـد( مدام  (
کنـش وامـی دارد. موقعیـت شـریعتی در  همیـن دور و بـر اسـت. همیـن نزدیکی هـا و مـا را بـه وا
جامعه امروز، بسیار فراتر از موقعیت یک تئوریسین است، تئوریسینی در میان دیگران. حیات 
و ممـات او و بسـیاری از حـرف هایـش او چنـان بـا تجربـه هـای تراژیک و نیز شـادمانه معاصر ما 
پیونـد خـورده کـه بـه سـادگی نمـی تـوان در پرداختـن بـه او غیراحساسـاتی حـرف زد و مثـاًل بـی 
طرفانـه و علمـی. اینکـه در دفـاع از او شـورمندانه و عاطفـی سـخن گفتـه شـود شـاید قابل فهم 
باشـد ) و جالب اینکه بیشـتر دوسـتداران شـریعتی متهم به این شـورورزی و تعصب هسـتند و 
توضیحات و تفاسیرشـان هر چند مسـتند نادیده انگاشـته می شـود( اما می بینیم که در نقد 
او، حتی در علمی ترین و اسـتداللی ترین شـکلش، چیزی از شـور و شـیدایی چاشنی می شود 
)و غالبًا عالمانه و حکیمانه تلقی می گردند.( مثل همین منتقدی که نقدهایش به شریعتی، 
کتشاف برق است توسط پرسوناژ داستان صدسال تنهایی گارسیا مارکز آن هم  درست شبیه ا
هشـتاد سـال پس از کشـف برق. مثاًل اینکه شـریعتی احساسـی، اغراق گو و جاعل تعبیر اسـت 
)شـریعتی خود مسـوولیت این هر سـه خصیصه را بر عهده گرفته اسـت، به خصوص خصلت 
زیبای »جاعل تعبیر« را. ( یا اینکه رویکرد ایدئولوژیک او به دین، بدیل سازی بوده است برای 
مارکسیسسـم )حداقـل بیسـت سـال از ایـن نقـد می گـذرد و حـق تالیفـش متعلـق بـه داریـوش 
شایگان در کتاب انقالب مذهبی چیست( یا اینکه اطالعاتش کم، پایه های نظری و فلسفی 
اش ضعیـف اسـت و بـر علـوم نظـری تسـلط ندارد )از این یکی نقد هم سـی سـال می گـذرد( و… 
ایـن شـور و شـیدایی را همچنـان در اینجـا و آنجـای آثـار منتقـدان شـریعتی )در هـر جبهـه یی( 
کادمیک فیلسـوفی که بـرای هر تعبیری  گهـان می بینـی محقـق مورخ آ می تـوان یافـت. مثـاًل نا
چندیـن صفحـه رفرنـس ضمیمـه می کنـد در نقـد شـریعتی خـود را معـاف از رفرنـس می دانـد و 
گهان می بینی محقق مورخ مستندگوی فیلسوف مآب ما  سخنانش رنگ فتوی می گیرد و نا
نیـز خونسـردی خـود را از دسـت می دهـد و دلخـور می شـود از اینکـه حرکـت رو به رشـد تکاملی 
تاریخ معاصر ما توسط غول شاخداری چون شریعتی متوقف مانده است. حال تو بیا و با هزار 
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۱۳۱2
از 	  کاهک  روستای  در  امینی  زهرا  و  شریعتی  محمدتقی  فرزند  شریعتی  علی  تولد 

کن مشهد بودند اما  روستاهای بلوک مزینان. خانواده علی شریعتی در آن  سال ها سا
زهرا امینی برای تولد فرزندش به زادگاه خود باز می گردد. )2 آذرماه(

۱۳2۰
ورود به دبستان ابن یمین در مشهد. )مهرماه(	 

۱۳2۶
ورود به دبیرستان فردوسی در مشهد. )مهرماه(	 

۱۳2۹
پایان سیکل اول دبیرستان )کالس نهم نظام قدیم( و ورود به دانشسرای مقدماتی 	 

به مدت دو سال.

۱۳۳۱
اتمام دوره ی دانشسرای مقدماتی و استخدام در اداره ی فرهنگ مشهد به عنوان 	 

معلم در مدرسه ی کاتب پور منطقه ی احمدآباد مشهد. )مهرماه(
عضویت درانجمن اسالمی دانش آموزان. فعالیت در نهضت مقاومت ملی.	 
آغاز فعالیت های مطبوعاتی و ادبی در روزنامه ی »خراسان«.	 
سخنرانی در جلسات کانون نشرحقایق اسالمی.	 

۱۳۳2
تشکیل کالس های هفتگی خصوصی با حضور دوستان نوجوان عضو جمعیت آزادی 	 

سالشمار زندگی

مردم ایران.) از کودتای مرداد به بعد(
بازداشت 	  و  قوام السلطنه  موقت  حکومت  علیه  خیابانی  تظاهرات  در  شرکت 

کوتاه مدت. )اسفندماه(

۱۳۳۳
پایان تحصیالت دبیرستان و دریافت دیپلم کامل ادبی. )خردادماه(	 
نه 	  است  اسالم  در  اخالقی  عالی  الغطا:»نمونه های  کاشف  نامه  ترجمه  انتشار 

دربحمدون.«)تابستان(
چاپ سلسله مقاالتی در باره »مکتب اسالم« در روزنامه خراسان )از آذرماه به مدت 	 

ده هفته( و نیز سلسله مقاالتی در مورد »چهره های برجسته جهان« )اسفندماه(

۱۳۳۴
انتشار ترجمه کتاب ابوذرغفاری، اثر جوده السحار.	 
ایراد سخنرانی هر هفته دوبار در رادیو مشهد. )اردیبهشت ماه(	 
اوج گیری فعالیت های مطبوعاتی در روزنامه خراسان )از فروردین تا شهریورماه(	 
انتشار کتاب »تاریخ تکامل فلسفه« )تیرماه(	 
فلسفه. 	  دررشته ی  تحصیل  برای  تهران  دانشگاه  ادبیات  دانشکده ی  در  ثبت نام 

)تیرماه(
ورود به دانشکده ادبیات مشهد و انصراف از تحصیل در رشته فلسفه دانشگاه تهران 	 

)آذر 1334(
آشنایی با شعر نو.	 

۱۳۳۶
و 	  ملی  مقاومت  نهضت  اعضای  از  تن  هفده  همراه  به  شریعتی  علی  دستگیری 

برای مشاهده ی سالشمار
در سایت بنیاد شریعتی اینجا  کلیک کنید

http://drshariati.org/?p=44#more-44
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وابستگان به »کانون نشر حقایق اسالمی« در مشهد، انتقال به تهران و حبس در 
زندان قزل قلعه تهران به مدت یک ماه. )25 شهریور و آزادی در مهرماه (

پایه گذاری انجمن ادبی و هنری در مشهد.	 

۱۳۳۷
تدریس در دبیرستان دخترانه ی مهستی در مشهد.	 
نو تحت عناوینی چون »قوی سپید«، »من چیستم«؟ 	  چاپ چند شعربه سبک 

که با استقبال فراوان جوانان روبرو  »غریق راه« و.. در روزنامه خراسانی آفتاب شرق 
شد. )خرداد 1337(

عضویت در محفل ادبی »پیکار«.	 
خواهرعلی اصغر 	  شریعت رضوی،  فاطمه(  بی  )بی  پوران  خود  همکالسی  با  ازدواج 

کشته شد و  که در مقابله با ارتش روس در سال 1320 در مرز ارومیه  شریعت رضوی 
آذر شریعت رضوی که در اعتراض به سفر نیکسون به ایران در 16 آذر 1332 به همراه 
دو دانشجوی دیگر –قندچی و بزرگ نیا-در کریدور دانشکده فنی به شهادت رسید.

)24 تیرماه(
اخذ لیسانس ادبیات فارسی ازدانشکده ی ادبیات مشهد با احراز رتبه اول و اخذ 	 

مقطع:  این  تحصیلی  پایان نامه ی  موضوع  ماه(  فرانسه.)آذر  در  تحصیلی  بورس 
ترجمه ی کتاب در »نقد و ادب«  تالیف محمد مندور بود.

۱۳۳۸
اعزام به فرانسه برای ادامه ی تحصیل، با بورس دولتی، به دلیل کسب رتبه ی نخست 	 

در دوره ی کارشناسی و ثبت نام در کالس زبان فرانسه در سال اول اقامت در پاریس 
)خرداد ماه(

پیوستن به جوانان نهضت ملی ایران . همکاری با سازمان آزادیبخش الجزایر.	 
تولد نخستین فرزندش، احسان.)شهریور ماه(	 
آغاز ترجمه کتاب »نیایش« الکسیس کارل.	 

 ۱۳۳۹
بازگشت به ایران به قصد همراهی کردن همسر و فرزند به فرانسه .)تابستان(	 
چاپ کتاب »نیایش« اثر الکسیس کارل در ایران.	 
مقطع 	  در  اسالم«  میانه  قرون  »تاریخ  یا  و  تطبیقی  ادبیات  رشته  در  نام  ثبت 

دکتری)شهریور 39(

 ۱۳۴۰
فعالیت های 	  ایرانی، جبهه ملی. حضور در  کنفدراسیون دانشجویان  با  همکاری 

سیاسی اتحادیه دانشجویان ایرانی در فرانسه. دستگیری ای کوتاه در زندان »سیته« 
کشته شدن پاتریس لومومبا، رهبر  که در پی  پاریس به دنبال شرکت در تظاهراتی 
کنگو، از سوی سیاهپوستان در مقابل سفارت بلژیک در پاریس برگزار  آزادیخواهان 

شد.)زمستان 40(

 ۱۳۴۱
بازگشت کوتاه به ایران در پی مرگ مادر، زهرا امینی علیرغم حکم پیگرد. )تیرماه(	 
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گردآوری و ترجمه ی متون فارسی درباره ی حضرت 	  همکاری با لوئی ماسینیون، در 
فاطمه

مرگ فرانتس فانون و آشنایی با افکار او و معرفی کتاب »مغضوبین روی زمین«.	 
اتحادیه 	  نشریه  پارسی«  »نامه  با  همکاری  نیز  و  سیاسی  های  اطالعیه  نوشتن 

دانشجویان ایرانی و کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی. شریعتی مقاالت خود را 
در این مجله با نام مستعار شمع، که از سه حرف اول نام خانوادگی و نامش تشکیل 

شده بود )شریعتی مزینانی، علی( امضا می کرد.
درپاریس 	  ایرانی  کنفدراسیون دانشجویان  کنگره ی  فعالیت در نخستین  و  شرکت 

)زمستان(
همکاری با نشریه ایران آزاد )سردبیری( که به دنبال اولین کنگره جبهه ملی در اروپا که 	 

در شهر ویسبادن آلمان برگرار شد، نقش ارگان خارج از کشور جبهه ملی در اروپا بازی 
می کرد.)از آذر 1341 تا مرداد42(

تولد دومین فرزند، سوسن	 
کنگره 	  های  قطعنامه  ها،  بیانیه  نگارش  در  فعال  مشارکت  اما  نامشهود  حضور 

کنگره وحدت  که در لوزان سوییس برگزار شد و به  کنفدراسیون دانشجویان ایرانی 
کنگره خطاب به مصدق را  گفته شاهدان، متن پیام  شهرت یافت. )دی 1341( به 

شریعتی تهیه کرده است.

 ۱۳۴2
شرکت در کالس های جامعه شناسی در مدرسه ی تتبعات عالی و دانشکده سوربن به 	 

ک برک و ..( شکل آزاد. )کالس های ژرژ گورویچ، ژا

و 	  تصحیح  پایان نامه :  موضوع  اسالم(،  میانه  )تاریخ  تطبیقی  ادبیات  دکترای  اخد 
ترجمه کتاب » فضایل بلخ«. )تیر ماه(

ک برک، اسالم شناس فرانسوی. )پاییز42(	  آشنایی با ژا
تولد سومین فرزند، سارا.)بهمن ماه(	 

 ۱۳۴۳
بازگشت به ایران و دستگیری در مرز بازرگان و انتقال به زندان قزل قلعه. )از 12خرداد 	 

ماه تا 27 تیر ماه(
تقاضای تدریس در دانشکده ادبیات مشهد که مورد قبول قرار نمی گیرد.	 
در 	  کشاورزی  هنرستان  در  آموزگاری  رتبه ی  با  فرهنگ  اداره ی  در  مجدد  انتصاب 

روستای ُطُرق مشهد، دبیرستان پسرانه ی ملکی و دبیرستان دخترانه ی ایرا ندخت 
به عنوان معلم ادبیات و امالء و انشاء.

 ۱۳۴۴
انتقال به تهران و اشتغال به کار در دفتر تحقیقات و برنامه ریزی. ) پاییز-زمستان (	 
پی گیری پرونده تدریس در دانشکده از تهران . گذراندن امتحان استادیاری در گروه 	 

تاریخ دانشگاه تهران)توسط دکتر زریاب خویی و خانبابا بیانی( و قبولی در امتحان 
استادیاری. )آذرماه(

 ۱۳۴۵
آغاز تدریس در دانشکده ادبیات مشهد به عنوان استادیار در رشته تاریخ. تاریخ 	 
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تمدن و تاریخ اسالم تا غزنویان دو درسی بود که بر عهده شریعتی گذاشته شد. )بهار 
)45

انتشار کتاب »راهنمای خراسان« توسط انتشارات جلب سیاحان.	 
اولین دیدار با جالل آل احمد در تهران. )اواخر پاییز 45(	 

 ۱۳۴۶
ارتقاء به سمت استادیار تمام وقت در دانشکده ادبیات مشهد	 
ک« اثر لویی ماسینیون.	  ترجمه کتاب »سلمان پا
کتاب »محمد، خاتم 	  عوت آیت اهلل مطهری از علی شریعتی برای نوشتن مقاله در 

پیامبران« )مهرماه(
که توسط دانشجویان دانشکده پزشکی 	  بازجویی به خاطر ویژه نامه مرگ تختی 

منتشر شده بود. )اسفند ماه(

 ۱۳۴۷
چاپ کتاب »محمد، خاتم پیامبران« )شهریور ماه(	 
کمیته امداد رسانی دانشکده ادبیات مشهد )همراه با دکتر 	  راه اندازی و سرپرستی 

سیروس سهامی( برای کمک به زلزله زدگان جنوب خراسان که نابودی پانصد روستا را 
در پی داشت. )شهریور ماه(

آغاز سخنرانی ها در حسینیه ارشاد و دانشکده های ایران. )آبان ماه: دانشکده نفت 	 
آبان؛ دانشگاه ملی تهران؛ حسینیه ارشاد. از آبان ماه تا اسفند ماه به دلیل اعتراض 
به نوع برنامه ریزی برای سخنرانی های ماه رمضان دیگر سخنرانی ای را نمی پذیرد.(

انتشار کتاب  اسالم شناسی مشهد.)دی ماه(	 
که به دنبال زلزله جنوب خراسان به مشهد آمده بود.)دهه اول 	  دیدار با آل احمد 

بهمن 1347(
ک از مسافرت شریعتی با دانشجویان به عراق.	  ممانعت ساوا
تکثیر دروس اسالمشناسی دانشکده مشهد به شکل جزوه از سوی دانشجویان و 	 

کنش ها ی محافل  چاپ مقاله شریعتی در کتاب »محمد، خاتم پیامبران« و آغاز وا
سنتی-روحانی به دیدگاههای شریعتی در رویکردش به تاریخ اسالم.

 ۱۳۴۸
ارشاد و دانشگاهها )امت و امامت؛ تمدن- تجدد در 	  ایراد سخنرانی در حسینیه 

فروردین ماه و اردیبهشت ماه(
ممنوعیت سخنرانی به مدت هفت ماه از اردیبهشت تا آذر 48.	 
نامه استاد مطهری به استاد محمدتقی شریعتی و پیشنهاد حک و اصالح به شریعتی 	 

در مقاله مندرج در کتاب »محمد، خاتم پیامران« در پی اعتراض برخی از روحانیون. 
)مرداد ماه(

ک. )اردیبهشت- تا شهریور 48(	  احضار چندباره از سوی ساوا
کاروان حسینیه ی ارشاد. )20 بهمن ماه( همراه با آیت اهلل 	  نخستین سفر به مکه با 

مطهری، ناصر میناچی و غالمرضا سعیدی.
سلسله سخنرانی های میعاد با ابراهیم با شرکت حدود 1700 نفر. )دو شب در اسفند-	 

دو شب دراول و دوم فروردین(
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 ۱۳۴۹
اوج گیری سخنرانی های شریعتی در حسینیه ارشاد و دانشگاههای سراسری.	 
چاپ کتاب »کویر« توسط انتشارات طوس در مشهد. )اردیبهشت(	 
غیبت هفت ماهه از حسینیه ارشاد به دلیل اوج گیری اختالفات در مدیریت حسینیه 	 

ارشاد بر سر ماندن یا اخراج شریعتی.)از مهر 49 تا پایان سال(
دومین سفر به مکه با کاروان حسینیه ی ارشاد. )از 30 دی تا 30 بهمن ماه(	 
کنگره ی بین المللی مذهب و صلح در ژاپن و عدم 	  دعوت از شریعتی برای شرکت در 

موافقت رییس دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی مشهد.
کارگردانی داریوش ارجمند و اجرای نقش 	  اجرای نمایشنامه ابوذر، نوشته رضا دانشور، 

ایرج صغیری )هر دو از دانشجویان شریعتی ( در سالن تئاتر دانشکده ادبیات مشهد که با 
استقبال بسیار گسترده جوانان شهر روبرو شد. این نمایشنامه مبتنی بر ترجمه شریعتی 

از کتاب ابوذر غفاری اثر جوده السحار نوشته شده بود. )اسفند ماه(
تصمیم مدیریت حسینیه ارشاد )آقایان همایون و ناصر میناچی( مبنی بر تفکیک برنامه 	 

های مناسبتی _ مذهبی از فعالیت های فرهنگی و پژوهشی به منظور ترغیب شریعتی برای 
تداوم همکاری با حسینیه ارشاد. پایان همکاری آیت اهلل مطهری با ارشاد. )پایان اسفند(

چاپ ترجمه کتاب »در نقد و ادب« اثر محمد مندور نه سال پس از اینکه به عنوان پایان 	 
نامه لیسانس توسط شریعتی ترجمه شده بوده است.

 ۱۳۵۰
آغاز کالس های »تاریخ ادیان« در حسینیه ارشاد.)ثبت نام 3400 نفری برای شرکت 	 

در برخی از کالس ها –از 20 فروردین ماه تا 17 دی( و پایان همکاری چهره های روحانی 

با حسینیه ارشاد.
ادامه تدریس در دانشکده مشهد و رفت و آمد میان تهران-مشهد )از فروردین ماه تا 	 

پایان سال تحصیلی(
تولد چهارمین فرزندش، مونا.)تیر ماه(	 
ممنوعیت تدریس در دانشکده ادبیات مشهد و انتقال به دفتر تحقیقات وزارت علوم 	 

کتاب »مکتب و تعلیم و تربیت« نتیجه این پژوهش  در تهران به عنوان پژوهشگر. 
است.)از مهرماه(

–واعظ 	  کافی درمهدیه تهران و نیز شیخ محمد تقی فلسفی  حمالت شیخ احمد 
تهران- به شریعتی )از ابان ماه(

سلسله سخنرانی های تند و معروف شریعتی پس از جشن های 2500 ساله : تشیع 	 
علوی-تشیع صفوی )آبان ماه(؛ پدر، مادر، ما متهمیم؛ مسئولیت شیعه بودن, آری 

کثین.)آبان ماه( اینچنین بود ای برادر، شیعه یک حزب تمام؛قاسطین، مارقین، نا
نقد آیت اهلل مکارم شیرازی در نشریه »درس هایی از مکتب اسالم«بر نظریه »شورا« 	 

در تفسیر شریعتی از تاریخ اسالم که در برابر»عترت« قرار گرفته است . نام مقاله:»آیا 
شورا مبنای حکومت اسالمی است؟«)بهمن ماه( این سلسله نقدها تا آذر 51 ادامه 

پیدا می کند. )سه نقد(
که منجر به 	  سخنرانی »پس از شهادت« در شب عاشورای 1350در مسجد نارمک 

ضد و خورد با نیروهای پلیس شد. )7 اسفندماه(
برگزاری تریبون آزاد برای پاسخ به انتفادات از سوی شریعتی )آذرماه(	 
آغاز دروس اسالم شناسی هندسی.) سه روز پس از مرگ احمد رضایی. از 15 بهمن 	 

ماه تا 19 آبان 1351(
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 ۱۳۵۱
ک تهران )اردیبهشت ماه- تیرماه(	  احضارهای مکرر شریعتی توسط ساوا
نمایش تئاتر ابوذر با عنوان »یک بار دیگر ابوذر«،در حسینیه ی ارشاد. استقبال بسیار 	 

گسترده از این نمایش و تهدید به بمب گذاری از سوی مخالفین اجرای نمایش در 
مکان مذهبی.)اول مردادماه(

در 	  شب  یک  فقط  ارشاد،  حسینیه ی  هنری  گروه  اهتمام  به  سربداران  نمایش 
ک از تکرار آن جلوگیری می کند. حسینیه ی ارشاد اجرا می شود و ساوا

اوج گیری حمالت محافل روحانی و فتوای آیت اهلل میالنی علیه آثار شریعتی )مرداد 	 
ماه(

تعطیلی حسینیه ی ارشاد .) در 19 آبان ماه(	 
از 	  زنجانی  انصاری  اثرابراهیم  عقل«  و  علم  ترازوی  در  »اسالمشناسی  کتاب  انتشار 

روحانیون سنتی شیعه و تداوم صدور فتوا پس از بسته شدن حسینیه ارشاد.

 ۱۳۵2
افزایش مخالفت ها با افکار و آثار شریعتی از جانب برخی محافل مذهبی و چهره های 	 

روحانی.
اختفای شریعتی از آبان 1351 تا تیر 1352 در خانه ی یکی از بستگانش در سرآسیاب 	 

دوالب در تهران.
ک به منزل شریعتی، منزل استاد محمدتقی شریعتی در مشهد 	  یورش همزمان ساوا

و منزل برادر همسرش )دکتر غالمرضا شریعت رضوی(در تهران و دستگیری استاد 
شریعتی و برادر همسر.)تیرماه(.استاد شریعتی علی رغم اینکه علی شریعتی خود را 

تحویل می دهد تا تاریخ 8 مرداد سال بعد در زندان می ماند. (
نقل مکان خانواده به تهران.	 
اختفای کامل: از 26 تیرماه زمان دستگیری استاد تا 7 مهر ماه.	 
کمیته 	  ک و بازداشت هجده ماهه در زندان انفرادی در زندان  معرفی خود به ساوا

شهربانی. )از 7 مهر 1352(
بازنشستگی زودرس با سابقه خدمت 21ساله. )اول دی ماه(	 

 ۱۳۵۳
دومین فتوای ایت اهلل میالنی در باره منع مطالعه آثار شریعتی ) 25 خرداد 1353(	 
آزادی استاد شریعتی پس از یک سال . )مرداد ماه(	 
تکثیر کتاب های شریعتی با عناوین مستعار در سطح کشور.	 
آزادی شریعتی در آخرین روز سال )29 اسفند ماه(	 

 ۱۳۵۵-۱۳۵۴
چاپ سلسله مقاالت »انسان، اسالم و مکتب های مغرب زمین« )از 26 بهمن 1354( 	 

و »بازگشت به خویش« )از 5 اردیبهشت 1355( در روزنامه کیهان بدون اجازه شریعتی 
که منجر به تهیه ی شکایت نامه به کمک دکتر احمد حاج سید جوادی گردید. چاپ 
این مقاالت منجر به نگارش وصیت گونه   ای از سوی شریعتی می شود که بعدها بدل 

به یکی از متن های مشهور شریعتی شد.
پخش گسترده مخفیانه نامه شریعتی به پدرش استاد محمدتقی شریعتی از سوی 	 

نهادها و یا افراد ناشناس در سطح وسیع. این نامه که در آغاز دهه 50 نوشته شده بود 
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و خصوصی تلقی می شد و در آن شریعتی به نقد صریح روحانیت پرداخته بود بدون 
کنش های بسیاری را ایجاد می کند. اجازه شریعتی در سطح تهران پخش می شود  و وا

شرکت در جلسات خصوصی و سخنرانی هایی که پس از مرگ به صورت جزوات و پلی 	 
کپی هایی با نام های مستعار تا قبل از انقالب ایران پخش شد )تخصص؛ عرفان- 
بر در حق  آرزوها؛  و  ثار؛ دریغ ها  آزادی؛ حسن و محبوبه؛ چگونه ماندن،  برابری- 

کوفتن حلقه وجود؛ سالم های نماز و..
نوشتن مقاالتی با این عناوین: حر، خودسازی انقالبی و… )سال 55(	 

 ۱۳۵۶
استعفا از عضویت در هیأت مدیره ی صندوق خیریه ی فاطمه ی زهرا در روستای 	 

کاهه به دلیل تدارک خروج خود از ایران.
تقاضای پاسپورت با نام علی مزینانی .	 
گذاری دو قطعه زمین واقع در روستای کاهک به صندوق خیریه فاطمه زهرا جهت 	  وا

بورس تحصیلی برای جوانان روستا.)فروردین ماه(
خروج از ایران با نام علی مزینانی به مقصد بلژیک )26اردیبهشت ماه(	 
ک از خروج شریعتی با نام مزینانی و ممنوع الخروج کردن پوران 	  اطمینان یافتن ساوا

شریعت رضوی )از 21 خرداد ماه(
مرگ مشکوک شریعتی در شهر بندری ساتمپتون )انگلستان( فردای ورود فرزندانش 	 

سوسن و سارا شریعتی و ممنوع الخروج شدن همسرش: پوران شریعت رضوی )29 
خرداد ماه(

روزنامه های اطالعات و کیهان، پس از چند روز سکوت درباره ی درگذشت شریعتی، 	 

در 31 خرداد اعالم کردند: »مرحوم دکتر علی شریعتی که برای درمان ناراحتی چشم 
و کسالت قلبی خود به انگلستان رفته بود، در آن جا بر اثر سکته ی قلبی درگذشت«.

ک به سرپرستی یک افسر امنیتی، به لندن  برای تصاحب 	  ورود گروهی از اعضای ساوا
پیکر شریعتی و انتقال او به ایران. ممانعت خانواده شریعتی از این انتقال.

مسجد 	  جماعت  )امام  شبستری  مجتهد  توسط  شریعتی  پیکر  بر  نماز  برگزاری 
هامبورگ( و حضور چهره های سیاسی ایرانی در لندن.)سوم تیرماه(

انتقال پیکر شریعتی به دمشق با حضور خانواده شریعتی، امام موسی صدر، صادق 	 
قطب زاده، ابراهیم یزدی، صادق طباطبایی، حجه االسالم مفتح، دوستان شریعتی، 
کسپاری در زینبیه دمشق. )5  چهره های برجسته سوری-لبنانی و فلسطینی . خا

تیر 1356(
یاسر 	  شرکت  با  بیروت  عاملیه  مدرسه  در  شریعتی  درگذشت  روز  چهلمین  برگزاری 

عرفات-رهبر الفتح- موسی صدر-رهبر جنبش امل- ، حضور جبهه های آزادیبخش 
اریتره، زیمبابوه، زنگبار؛جنبش ملی برای آزادی جنوب فیلیپین،  نهضت آزادی ایران، 

روحانیون مبارز ایرانی،  اتحادی دانشجویان مسلمان در امریکا و کانادا و اروپا.
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شـریعتی ۴3 سـال زیسـت. تدریس را در 1۹ سـالگی آغاز کرد، روزنامه نگاری و تجربه سـرایش 
شعر را از همان سن با چاپ نوشته ها و اشعارش در روزنامه؛ در 22 سالگی اولین ترجمه اش به 
، خداپرست سوسیالیستـ  133۴( مهمترین کتاب مکتوبش را در  بازار کتاب راه یافت )ابوذر
ـ  ۴۹( مبتکر اجرای تئاتر )با موضوع مذهبی( در دو محیط  3۶ سالگی به چاپ رساند. )کویر
کادمـی را رهـا نکـرد امـا عرصـه عمومـی را انتخـاب کـرد در  نـا آشـنا شـد )دانشـگاه و حسـینیه(، آ
زمانی که هنوز 3۶ سال بیشتر نداشت؛ در چهل سالگی بازنشسته زودرس شد؛ در همین سن 
ممنـوع القلـم و ممنـوع السـخن گشـت و در ۴3 سـالگیـ  دو سـال پـس از آزادی از زنـدان و یـک 
ماه پس از تجربه آزادیـ  در خارج از کشـور به مرگ مشـکوکی در شـهر کوچکی در انگلسـتان از 
میان رفت. )13۵۶( در زندگی کوتاه شریعتی همه اتفاقات با سرعت می افتد، در زمانی کوتاه. 
اما آنچه توجه را جلب می کند تنوع حوزه هایی است که شریعتی به آن ها سرک می کشد، روش 
های متعددی که او می آزماید؛ نه تنها در حوزه عمومی بلکه در شیوه زیست…حتی در تجربه 

هایی که نیمه تمام می ماند )مثال شـاعری( در همان بازه زمانی خود موفق اسـت.

یک سبک زندگی
۱۳۳۱ تا ۱۳۵۱
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با اتمام دوره ی دانشسرای مقدماتی و استخدام در اداره ی فرهنگ مشهد به عنوان معلم 
شـریعتی 19 سـاله تدریـس را آغـاز می کنـد و تـا آبـان 1351، بـا آخریـن درس از سلسـله دروس 
اسالمشناسی در حسینیه ارشاد تدریس را به پایان می برد. او که از سال 50 امکان تدریس 
در دانشـکده ادبیات مشـهد را از دسـت داده اسـت، با بسـته شـدن حسینیه ارشاد، امکان 
تدریـس آزاد را نیـز در ایـن موسسـه از دسـت می دهـد. شـریعتی خـود را همیشـه یـک معلـم 
می دانست و نه خطیب و حتی در حسینیه ارشاد با برگزاری دو سری کالس )تاریخ ادیان 
و اسالم شناسی( به شکل دو هفته یکبار )تاریخ ادیان( و به شکل هفتگی )اسالم شناسی( 
در طول سال 50 و 51 )تا آبان( تالش می کرد که سخنرانی ها امکان رابطه ممتد آموزشی با 

مخاطب را از او نگیرد.
شعری که در سال پایانی زندگی اش زمزمه می کرده است )به نقل از کتاب »طرحی از یک زندگی« 
اثر پوران شریعت رضوی( اثری از شاعر حمیدی بوده است که در دهه بیست سروده شده:

»دو درد بود آنچه مرا پیر کرد و کشت/ بیداد عشق بود و بالی معلمی«
 

سؤاالت امتحان تاریخ تمدن سال چهارم تاریخ )نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۵۰ـ  ۱۳۴۹(
1- تجدد یا تمدن؟

2- رابطة میان »آسیمیالسیون« و »آلیناسیون فرهنگی«
3- چه عامل یا عواملی را در تکوین تمدن در تاریخ بشر نیرومندتر می دانید؟

)همة عواملی را که گفته اند طرح کنید و سپس به طرد یا تضعیف و انتقاد مخالفان تان بپردازید و آنگاه نظر 
خود را با استدالل عقلی و استناد تاریخی و نقلی اثبات نمائید.(

4- برجسته ترین موج های فکری درفلسفه و علم و هنر و جامعة انسان امروز.
5- ژان ایزوله از شاهزاده ای نام می برد که »سراپا در سالح و طال غرق است اما از دردی رنج می برد که درمان 

ندارد. « او انسان این عصر نیست؟
6- خبرنگاری در خانة یک فضانورد از کودکش می پرسد: »پاپا کجاست؟« – »به کره مریخ رفته است« – »کی 
کتبـر سـاعت هفـده و بیسـت و یـک دقیقـه و چهـل و پنـج ثانیـه«- »کو  بـر می گـردد؟« – »عصـر دوشـنبه سـوم ا

مامـان؟« – »رفتـه دکان نانوائی نان بخرد«- »کی برمی گردد«-»معلوم نیسـت«!
7- چین: کشـور خون و شـعر، سـنت و انقالب، گوشـه گیری و جهان گرائی، »عرفان و سیاسـت«، »پارسـائی و 

همچون معلم
۱۳۳۱ تا ۱۳۵۱

اقتصاد«، باالخره »ناسیونالیسـم در انترنالیسـم«! یعنی چه؟
8- آیا پس از الئوتزو شما منتظر کنفسیوس بودید؟

9- مالکیت و ماشین: دو پیچ تند برسر راه تاریخ.

امتحان فلسفه تاریخ سال دوم تاریخ )نیمسال اول تحصیلی ۱۳۵۰ـ  ۱۳۴۹(
1- آفریدگار انسان خدا است و پروردگارش تاریخ.

2- جبرهای جغرافیائی- نژادی – اجتماعی – شـغلی – فطری- الهی – اقتصادی )شـکل تولید( را در فلسـفة 
تاریخ یکایک توضیح دهید و سـپس بگوئید که به نظر شـما کدامیک علمی تر و کدام بی پایه تر اسـت؟

3- استعمار فرهنگی غرب می کوشد تا در شرق »نسلی بریده و بیگانه با تاریخ« بسازد چگونه؟ چرا؟ و نسل 
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بی تاریخ چیست؟
4- پیوستگی و وحدت تاریخ یا گسستگی و کثرت تاریخ ها؟

5- نظریة ابن خلدون در پیدایش و زوال تمدن؟ دور دیالکتیکی تاریخ و در رابطة توحش و تمدن؟
6- خدا و خدایان چگونه وارد تاریخ شده اند و در صحنه های مبارزات و مسیر حرکات تاریخ چه می کرده اند؟ 

)رابطة جهان یعنی توحیدی – ثنوی – تثلیثی و چند خدائی با زیربنا و نظام اجتماع درتاریخ(
7- استنباط

8- از عقاید مذهبی شیعه دربارة امام زمان » غیبت«، »انتظار« ظهور و قیام و انتقام و انقالب و اصالح جهان، 
» و زنده ماندن معجزه آسای امام اخرین « )بیش از هزار سال و شاید تا هزارها سال دیگر ( » آخر الزمان « » 
ولی عصر« » رجعت ائمه مسموم و یا مقتول شیعیان پس از ظهور امام غائب « » مهدی« ) به معنی منجی- 
همریشه و هم معنی با کلمه مسیح(» موعود « » منجی « » فرج بعد از شدت « و اصل » قیام امام در دورۀ آخر 

الزمان با شمشیر که دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد از آن پس که پر از جور و ظلم شده است « و به طور دقیق 
» هنگامی که در روی زمین بیش از 313 نفر مرد ایمان نباشد« و » این 313 یاور امام در آخر الزمان در عدد 
برابر یاران پیغمبرند در جنگ بدر «… آیا می توان یک » فلسفۀ تاریخ « روشن و » جبر تاریخی « مسلم استنباط 
کرد؟ یکایک این مسائل و اصطالحات مذهبی و اعتقادی تشیع را با توجه به سرگذشت تاریخی و مبنای فکری 
که فلسفه تاریخ شیعه مشخص شود. کنید آنچنان  و سرنوشت اجتماعی و سیاسی وی تشریح و تجلیل 

برنامه ی تدریس در نیمسال دوم ۱۳۵۰ـ ۱۳۴۹
شـریعتی از سـال 45 تـا 50 اسـتاد تاریـخ دانشـکده ادبیـات مشـهد اسـت. )سـال 50 انتقـال 
موقت از دانشگاه به وزارت علوم در تهران( دروس تاریخ تمدن، ویژگیهای قرون جدید و 

تاریـخ ادیـان و اسـالم شناسـی از واحد های درسـی اسـت که تدریـس می کرد.
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یکـی دیگـر از اشـکال فعالیت هـای فرهنگـی شـریعتِی جـوان روزنامـه نگاری اسـت. طـی ده 
سـال از آغـاز دهـه سـی تـا آغاز دهه چهل شـریعتی کمابیش به شـکل حرفـه ای به فعالیت 
های ژورنالیسـتی مشـغول اسـت. در مشـهد دهه سـی در روزنامه های خراسـان و »آفتاب 
شـرق« شـریعتی از بیسـت سـالگی می نویسـد. در آغـاز می سـراید. تنهـا اشـعاری کـه از او بـه 
چاپ رسیده است متعلق به این ایام است. )به نام »شمع«( می نویسد درباره مترلینک، 
فرویـد، نیچـه، اسـالم و…»تاریـخ تکامل فلسـفه« به این ایـام برمی گردد. با رفتن به فرانسـه 
این نوع فعالیت ابعاد وسیع تر و حرفه ای تری به خود می گیرد: مسئولیت روزنامه »ایران 
آزاد« و نوشـتن در مجلـه »نامـه پارسـی« از 1340 تـا 42؛ دو ارگان دانشـجویی اپوزیسـیون 
ایرانـی. شـریعتی در بـاره فانـون، جنگ های چریکـی، بینش ها و رویداداها و…می نویسـد. 
از مشـهد تـا پاریـس ایـن فعالیـت مطبوعاتـی ادامـه دارد. بـا ایـن همـه در بازگشـت بـه ایران 
کنـده امـا در جنـگ هـای ادبـی -روشـنفکری )هیرمنـد( و دانشـجویی  گرچـه بـه شـکل پرا ا
گاهنامـه آنزمـان – ایـن زمـان و مجلـه انسـان و جهـان( یـا قلـم می زنـد، یا ترجمـه می کند و  (
یـا اجـازه می دهـد سـخنرانی اش را بـه  چـاپ برسـانند. حتـی بـه جـدل قلمـی نیـز  در مجله 
فردوسـی می پردازد.)بـا موضـوع غربزدگـی..( آخریـن مطلبـی کـه از او در مجلـه دانشـجویی 
»ایـن زمـان-آن زمـان« به چاپ رسـیده اسـت بخشـی از مقاله حج اسـت. ایـن گاهنامه در 

سـال 50 در مشـهد به چاپ می رسـد و به دلیل سیاسـی به شـماره دو نمی رسـد.
از فعالیت مطبوعاتی شـریعتی در فاصله ی سـال های 1330 تا 1349 می توان به موارد زیر 

کرد: اشاره 

 روزنامه خراسان )دهه  ۳۰(
دکتر علی شریعتی از سال های آغازین دهه ی 30 )از 19 یا 20 سالگی( فعالیت های مطبوعاتی 
خود را در مشهد آغاز کرد. هنگامی که هنوز دانش آموز دانشسرای مشهد بود و زیر سایه ی 
نام پدرش، محمدتقی شریعتی، از مهم ترین شخصیت های مذهبی و سیاسی شهر بود.
یادداشـت های شـریعتی در روزنامـه ی خراسـان بـه چـاپ می رسـید؛ یادداشـت هایی در 

روزنامه نگاری
از مشهد تا پاریس؛ ۱۳۳2 تا ۱۳۴2

حـوزه ی شـعر و ادبیـات و گهـگاه ترجمـه. اولیـن شـعرهایش را در همیـن روزنامـه بـه چـاپ 
رسـاند. تاریـخ تکامـل فلسـفه و یـا مکتـب واسـطه اسـالم را بـه شـکل سلسـله مقاالتـی برای 
اولیـن بـار در روزنامـه ی خراسـان بـه چـاپ رسـاند. بـا رفتنـش بـه فرانسـه فعالیت هـای 
مطبوعاتـی او در روزنامه هـا اپوزیسـیون خـارج از کشـور ابعـاد وسـیع تر بـه خـود می گیـرد و 

می شـود. سیاسـی تر 

روزنامه نگاری در فرانسه
در 5 سال اقامت در فرانسه در روزنامه های ایران آزاد )ارگان دانشجویان( و نامه ی پارسی 

)ارگان کنفدراسیون( منظمًا قلم می زده است.

بریده هایی از نوشته های شریعتی در روزنامه خراسان. از راست به چپ:
»مکتب واسطه ی اسالم« در روزنامه ی خراسان. )مجموعه مقاالِت »مکتب واسطه ی 1 1	

اسالم« بعدتر به شکِل کتاب هم منتشر شد.(
انتشـار متنـی دربـاره ی مترلینـگ در روزنامه ی خراسـان. نقاشـِی چهره ی مترلینگ هم 1 2	

اثِر علی شـریعتی اسـت.
انتشار متنی درباره ی اقبال در روزنامه ی خراسان1 3	
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یادداشت هایی از جنس سیاست و تاریخ و البته با اسم مستعار شمع.
 

جبهه ملی ایران
نشـریه سـازمان دانشـجویان ایرانی مقیم فرانسـه، نشریه ای وابسته به جبهه ملی که علی 

شـریعتی در دوران دانشـجویی خود با نام مسـتعار در آن مطلب می نوشـت.

ایران آزاد
کـه علـی شـریعتی در دوران  ایـران،  ملـی  اروپایـی جبهـه  ارگان سـازمان های  آزاد،  ایـران 

آن مطلـب می نوشـت. نـام مسـتعار در  بـا  دانشـجویی خـود 

نامه پارسی
نامه پارسی نشریه دانشجویان ایرانی در اروپا

 پیمان دو نسل
شـریعتی پیـام کنفدراسـیون را در موقعیتـی نوشـت کـه حـدود 10 سـال از انـزوای 
مصدق و تبعید او به احمدآباد می گذشت. در این پیام، که دکتر مصدق »زندانی 
بـزرگ« خطـاب شـده، آمـده: »شـعله هایی کـه امـروز دل هـای مـا را در جهـاد گـرم 
می دارد زبانه های آتشی است که تو برافروختی… ما به تو اعالم می کنیم که بنائی 
را کـه پـی ریختـی می سـازیم… مـا اطمینـان داریـم دسـت های جوانـی که امـروز در 
دو دسـت پیر و توانای تو به پیمان جای می گیرند مسـیر تاریخ وطن ما را عوض 

کرد.« خواهند 
مصدق، که سـال ها از مناسـبت های اجتماعی جدا افتاده نیز در پاسـخ نوشـته: 
»مندرجـات مؤثـر ایـن پیـام حالـی برایـم نگذاشـت و آن را دگرگـون سـاخت… تأثیر 

کالم در شـنونده دال بـر صحـت قـول گوینده اسـت.«
کنفدراسـیون جهانـی دانشـجویان ایرانـی بـه  اسـناِد پیوسـت عبارتنـد از 1. پیـام 
کـه توسـط دکتـر شـریعتی تهیـه شـده بـود )بـه شـهادت برخـی اعضـای  مصـدق 
کنفدراسـیون( و در کنگره ی لوزان سـوئیس، در دی ماه 1341 خوانده شـده است 
و 2. جـواب دکتـر مصـدق بـه آن پیـام، در 19 خـرداد 1342، چنـد روز پـس از قیـام 

15 خـرداد.

شـریعتی پیـام کنفدراسـیون را در موقعیتـی نوشـت کـه حـدود 10 سـال از انـزوای 
مصدق و تبعید او به احمدآباد می گذشت. در این پیام، که دکتر مصدق »زندانی 
بـزرگ« خطـاب شـده، آمـده: »شـعله هایی کـه امـروز دل هـای مـا را در جهـاد گـرم 
می دارد زبانه های آتشی است که تو برافروختی… ما به تو اعالم می کنیم که بنائی 
را کـه پـی ریختـی می سـازیم… مـا اطمینـان داریـم دسـت های جوانـی که امـروز در 
دو دسـت پیر و توانای تو به پیمان جای می گیرند مسـیر تاریخ وطن ما را عوض 

کرد.« خواهند 
مصدق، که سـال ها از مناسـبت های اجتماعی جدا افتاده نیز در پاسـخ نوشـته: 
»مندرجـات مؤثـر ایـن پیـام حالـی برایـم نگذاشـت و آن را دگرگـون سـاخت… تأثیر 

کالم در شـنونده دال بـر صحـت قـول گوینده اسـت.«
با این که سـال ها درباره ی این اسـناد صحبت شـده و این جا و آن جا گوشـه هایی 
از آن ها منتشـر شـده اسـت، به تازگی نسـخه ی اصلی آن ها به دسـِت خانواده ی 
شـریعتی رسـیده اسـت و بـرای نخسـتین بـار در وبسـایت بنیـاد شـریعتی منتشـر 

می شوند.
کنگـره ی لـوزان، علـی رهنمـا )بـا تکیـه بـر شـهادت برخـی  در مـورِد شـریعتی در 
کتـاب خـود، مسـلمانی در جسـتجوی  از  کنفدراسـیون( در بخشـی  از اعضـای 
کتـاب نقـل می شـود. کـه از صفحـات 169 تـا 171 آن  کجاآبـاد، مفصـل نوشـته اسـت  نا

پس از کنگره ی پاریس که به وقوع انشعاب در کنفدراسیون جهانی دانشجویان 
ایرانـی انجامیـد، نماینـدگان همـه ی نیروهـای سیاسـی تـالش کردنـد تـا در لـوزان 
انسـجام و وحـدت بی نظیـری را بـه نمایـش درآوردنـد. کارهـای اصلـی »کنگـره ی 
وحـدت« بـه دقـت انجـام شـده بـود و بـه نظـر می رسـید که ایـن دومین کنگـره کار 
خـود را بـا موفقیـت بـه پایان برسـاند. حضور دو نماینده ی دانشـجویان دانشـگاه 
تهـران، جزایـری و توسـلی، در کنگـره بـه مضاعـف شـدن ایـن اتحـاد و همبسـتگی 
کمک کرد. شعار »اتحاد، مبارزه و پیروزی« که بعدها به نیروی محرکه ی جنبش 
دانشـجویی بدل شـد توسـط یکی از نمایندگان دانشـگاه تهران در کنگره مطرح 
شـد و حضـار سـه بـار بـا صـدای بلنـد آن را تکـرار کردنـد. کمیتـه ی رسـمی کـه بـه 
نمایندگـی از شـاخه ی پاریـس در کنگـره شـرکت کـرده بـود متشـکل بـود از آذری، 
امیـن و عسـکری. همراهـان ایـن سـه نیـز عبـارت بودنـد از ورجاونـد، شـریعتی، 

صوراسـرافیل، پـوران شـریعت رضوی و تاجـی راسـتین.
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کار خـود را در خانـه ی مـردم شـهر  کنگـره  در بعدازظهـر روز 31 دسـامبر 1962، 
کـرد. حاضـران در جلسـه عبـارت بودنـد از شصت وشـش نماینـده ی  لـوزان آغـاز 
دانشـجویان، حـدود بیسـت مشـاور و تقریبـًا صـد نفـر مهمـان. بـه جـز آنهایـی کـه 
همـراه شـریعتی بـه لـوزان آمـده بودنـد یـا بـا وی همـکاری می کردنـد، کمتـر کسـی 
حضور شریعتی در کنگره را به یاد می آورد. او به استثنای چند دقیقه، هرگز در تاالر 
کنفرانس حضور نیافت؛ نه سخنرانی کرد و نه در گفتگوها و رایزنی های جمعی و 
سیاسـی شـرکت داشـت. شـریعتی در مـدت اقامـت در لـوزان، بـرای لحظـه ای هـم 
محـل کار خـود را تـرک نکـرده بـود، و وقت خود را صرف نوشـتن و ویراسـتاری کرد. 
کثـر بیانیه هـا، قطعنامه هـا و پیام های رسـمی کنگره  همـگان اذعـان دارنـد کـه او ا
را بـه نـگارش درآورده بـود. همان طـور که شـریعتی خود بعدها نوشـته بـود در این 
مـدت بـا وجـود کارهـای مربـوط بـه کنگـره، فرصتـی یافتـه بـود تا به کافـه بـرود و در 
پشـت یک میز در حالی که سـیگار می کشـید و قهوه می نوشـید با چشـم دوختن 

بـه دریاچـه ی ژنـو غـرق خیاالت پراحسـاس خود شـود.
کری از نمایندگان حاضر در کنگره ی لوزان که ریاست کمیته ی برگزاری  علی شا
کنگره خطاب به مصدق  که پیام معروف  را نیز به عهده داشت، به یاد می آورد 
گویا توسط شریعتی نوشته  که  کرده بود. از جمله اسنادی  را نیز شریعتی تهیه 
شده است می توان به قطعنامه ی پایانی کنگره دوم، پیام به دانشجویان داخل 
کشور، و پیام به دانشجویان عضو اتحادیه ی دانشجویان الجزایری اشاره کرد. به 
کنگره عمدتًا توسط حمید عنایت و علی شریعتی  کری، نوشته های  گفته ی شا
به نگارش درمی آمد. پیام به مصدق که در تاریخ 3 ژانویه ی 1963 نوشته شد با 
اعالم همبستگی میان »نسلی که برای آزادی مبارزه می کند و پرچمداری که این 
مبارزه ی مقدس را در وطن اسیرمان آغاز کرده است« آغاز می شد. در پایان این 
پیام نیز اظهار امیدواری شده بود که »دستان جوانی که امروز در دستان پیر و 
کشورمان  که همبستگی ما مسیر تاریخ  گواه این است  گرفته  مصمم شما قرار 
ک  را دگرگون خواهد ساخت.« مصدق نیز در پاسخ نوشته بود »مضمون سوزنا
کی از  این پیام بنده را جداً تکان داد و برآشفته ساخت… تأثیر آن بر خواننده حا

سرزندگی نویسندگان است.«
حضور شریعتی در کنگره به نوشته های وی محدود نمی شد. ظاهراً ورجاوند و 
کرات سیاسی پشت پرده نقش مهمی داشتند. گویا در مورد موضع  شریعتی در مذا

و تصمیمات مربوط به مسائل مطرح در کمیته ی اجرایی نظیر پیوستن به این 
یا آن سازمان جهانی که اغلب موجب بگومگوهای فراوان میان حضار می شد، با 
ورجاوند و شریعتی مشورت هایی می شده است. شریعتی در جلسات کمیته ی 
روابط بین الملل کنفدراسیون نیز حضور می یافت. یکی از موضوعات بسیار مهم 
کنفدراسیون در قبال زدوخوردهای  کمیته موضوع موضع گیری  مطرح در این 
مرزی میان هند و چین بود. شریعتی که همواره گاندی و نهرو را مصدق های هند 
کشور نیز اعتقاد راسخ داشت، در این  تلقی می کرد و به مواضع غیرمتعهد این 
مورد حساسیت شدیدی از خود بروز داد. او پیش از این، تجاوز چین را به هند در 
»ایران آزاد« محکوم و تقبیح کرده بود. در قطعنامه ای که توسط وی نوشته و به 
کمیته ارائه شد، چین محکوم شده بود. دانشجویان هوادار حزب توده به رهبری 
پرویز نیکخواه، مخالف این موضوع بودند و سعی می کردند مانع از تصویب آن 
شوند. باالخره پس از بحث ها و بگومگوهای فراوان، قطعنامه ی شریعتی تأیید 
گنجانده شد. بین الملل  روابط  کمیته ی  گزارش  بند در  به عنوان هفتمین  و 
شریعتی پس از بازگشت از لوزان، گزارش مفصلی در مورد کنگره و فعالیت کمیته ها 
و بیانیه ها و پیام های آن در »ایران آزاد« نوشـت و در پایان آن این موفقیت را به 
همـه ی دانشـجویان ایرانـی خـارج و داخـل کشـور تبریک گفت. ایـن آخرین باری 
بـود کـه شـریعتی در کنگـره ی کنفدراسـیون دانشـجویان ایرانـی شـرکت می کـرد. با 
ایـن کـه او در جریـان کنگـره ی بعـدی که فاصله ی 31 دسـامبر 1963 و 3 ژانویه ی 
1964 در لندن برگزار شـد، هنوز در پاریس بود، اما در این کنگره شـرکت نداشـت. 
او پـس از تـرک »ایـران آزاد«، حتـی از حضـور در کنگـره ی جبهـه ی ملـی کـه در 15 
اوت 1963، در ماینـر برگـزار شـد، امتنـاع کـرده بـود. وی بعدهـا در توجیـه ایـن کار 
نوشـته بود »اعصاب تحمل این بگومگوهای بچه گانه را ندارم و به همین خاطر 
به عنوان فردی سست عنصر معرفی شده ام. شاید این تصمیم به نفع ما نباشد، 
اما من از سر مصلحت اندیشی چنین تصمیمی نگرفته ام، آن چه موجب این کار 
شـد ضعـف اعصـاب و روحیـه ی خـودم بـود.« نمی تـوان این فرض را پیش کشـید 
که شریعتی می خواست به خاطر درس های دانشگاه از سیاست پرهیز کند، زیرا 

قبـل از اوت 1963 دکتـرای خـود را اخـذ کرده بود.1

کجاآباد: زندگی نامه ی سیاسی علی شریعتی، علی رهنما، ترجمه ی کیومرث قرقلو،  مسلمانی در جستجوی نا  1
تهران، ناشر: گام نو، چاپ پنجم 1389 )چاپ اول 1381(
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هیرمند
شـریعتی پس از بازگشـت به ایران تا پایان دهه ی چهل در برخی مجالت و جنگ ها ادبی 
و فرهنگی مشهد و تهران همچنان حضور دارد اما با اوج گیری فعالیت هایش در حسینیه 

ارشاد فعالیت او در زمینه رونامه نگاری به صفر می رسد.
نشـریه  ادبـی و هنـری »هیرمنـد«، صاحـب امتیـاز و مدیـر مسـئول عبدالمجیـد مجیـد 
فیاض در سـال 1346 در مشـهد به چاپ رسـید، عنوان این نشـریه »ادبیات و هنر زمان« 
اسـت. ایـن شـماره از نشـریه بـا همـکاری دکتـر علـی شـریعتی، دکتـر محمدحبیـب الهـی، 
دکتر اسـماعیل خوئی، م – سرشـک، قاسـم صنعوی، اصغر الهی، مهندس عبداله طلوع، 
رضـا دانشـور، رضـا نـواب پـور، و…. بـه چـاپ رسـیده اسـت .  مقالـه شـریعتی با عنوان » شـعر 

چیسـت« ترجمـه ی اسـت از خالصـه کتـاب »ادب چیسـت« ژان پـل سـارتر.

جدلی ژورنالیستی درباره ی کتاب»غربزدگی« آل احمد
بنیـاد شـریعتی: »غرب زدگـی« آل احمـد، در زمـان طـرح شـدنش، چنـان توسـط جریـان 
روشنفکری زمانه خود مسجل و بی نقص تلقی می شد که هرگونه نقدی، نقاد را در معرض 
اتهام ارتجاعی و منحط بودن قرار می داد. در سـال 49، میان شـریعتی و مجله فردوسـی، 
که یکی از مجالت روشنفکری زمانه خود است، بر سر موضوع غربزدگی آل احمد پِلمیکی 
درگرفت. در شماره 977 مجله فردوسی مورخ دوشنبه 9 شهریور ماه 1349 در صفحه ای 
گزارشـی از سـخنرانی شـریعتی بـا عنـوان »روشـنفکر و  بـه نـام »آشـنایان دور و نزدیـک« 
مسئولیت او در جامعه« درج شده است که به زعم نویسنده گزارش شریعتی متهم است 
که پای خود را از گلیمش درازتر کرده و به خود اجازه داده به نقد غربزدگی آل احمد بپردازد. 
شـریعتی در یادداشـتی بـه نـام »سـنگی از فالخـن دوسـت« و خطـاب بـه سـردبیِر مجلـه ی 
کنـش تندی نسـبت به این گزارش نشـان می دهـد و از خالل  فردوسـی، عبـاس پهلـوان، وا
آن نه تنها به نقد رویکرد مریدوار -در طیف روشنفکران و نیز مذهبی ها- می پردازد بلکه 
گرچـه نقـد غربزدگـی آل احمد  دیدگاه هـای خـود را در بـاب غربزدگـی شـرح می دهـد. امـروز ا
مـورد اجمـاع روشـنفکران اسـت و متولی گـری آن بـر عهـده بخشـی از قـدرت اسـت امـا ایـن 

پِلمیـک کـه در سـال 49 درگرفته اسـت نشـان از تاریخچه ای متفـاوت دارد.
گویاتـر. اینکـه تولـد ایـده، چگونـه میزبانـی  گاه از خـود ایده هـا جذابترنـد و  تاریـخ ایده هـا، 
می شـود، چـه مسـیری را طـی می کنـد، کـی بـدل می شـود بـه گفتمـان غالـب و چـه هنـگام 
از مـد می افتـد و شـکل و شـمایل اتهـام را بـه خـود می گیـرد. »غرب زدگـی« آل احمـد یکـی از 
همان ایده هاست. در زمان طرحش چنان توسط جریان روشنفکری زمانه خود مسجل 
و بی نقص تلقی می گردد که هرگونه نقدی، نقاد را در معرض اتهام ارتجاعی و منحط بودن 
قرار می دهد. در سال 49، میان شریعتی و مجله فردوسی، که یکی از مجالت روشنفکری 
زمانـه خـود اسـت، بـر سـر موضـوع غربزدگـی آل احمد پِلمیکی در می گیـرد. در شـماره 977 
مجلـه فردوسـی مـورخ دوشـنبه 9 شـهریور مـاه 1349 در صفحه ای بـه نام »آشـنایان دور و 
نزدیک« گزارشی از سخنرانی شریعتی با عنوان »روشنفکر و مسئولیت او در جامعه« درج 
شـده اسـت کـه بـه زعـم نویسـنده گـزارش شـریعتی متهـم اسـت کـه پـای خـود را از گلیمش 
درازتر کرده و به خود اجازه داده به نقد غربزدگی آل احمد بپردازد. شـریعتی در یادداشـتی 
به نام »سنگی از فالخن دوست« و خطاب به سردبیِر مجله ی فردوسی، عباس پهلوان، 
کنـش تنـدی نسـبت بـه ایـن گـزارش نشـان می دهـد و از خـالل آن نه تنها به نقـد رویکرد  وا
مریـدوار – در طیـف روشـنفکران و نیـز مذهبی هـا – می پـردازد بلکـه دیدگاه هـای خـود را در 



4445 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

گرچه نقد غربزدگی آل احمد مورد اجماع روشـنفکران  باب غربزدگی شـرح می دهد. امروز ا
کـه در سـال 49  اسـت و متولی گـری آن بـر عهـده بخشـی از قـدرت اسـت امـا ایـن پِلمیـک 

درگرفته اسـت نشـان از تاریخچه ای متفـاوت دارد.

 انسان و جهان
نشریه ی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگده ادبیات دانشگاه تهران

پـس از بازگشـت بـه ایـران شـریعتی همچنـان در برخـی مجالت و جنگ هـا ادبی و فرهنگی 
مشـهد و تهـران حضـور دارد. ایـن فعالیت هـا تا پایان دهه ی 40 کمابیش ادامه داشـت و با 

اوج گیری فعالیت هایش در حسـینیه ارشـاد به پایان می رسـد.
ایـن شـماره از نشـریه دانشـگاهی در اسـفند مـاه 1350 بـا همـکاری شـرکت سـهامی انتشـار 
به چاپ رسـیده اسـت. عنوان نشـریه »انسـان و جهان«، شـامل چهار مقاله از  دکتر سـید 
حسـین نصر، دکتر محمد تقی جعفری، دکتر علی شـریعتی، دکتر رضا داوری اسـت که در 

سـال 1350 با همکاری انتشـارات سـهامی انتشـار به چاپ رسـید.



4647 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

شریعتی کار نوشتن را با ترجمه آغاز می کند: ابوذر )1334(، در نقد و ادب )1338( نیایش 
کویر است و  که به نگارش در می آورد  کتابی  )1339(، سلمان فارسی )1346(، اما اولین 
ـ انتشارات  از انقالب )1358  کویر در سال 49 به چاپ می رسد اما هبوط پس  هبوط. 
گرچه به سخنران بودن معروف است اما برای نوشتن هیچ فرصتی را از  سروش(. شریعتی ا
دست نمی دهد. نوشتن های کویریاتی باشد)کویر و گفتگوهای تنهایی( اجتماعی)بازگشت 
به خویشتن  و..( و یا مذهبی)ما و اقبال  و حسین وارث آدم(. از میان 15700 صفحه اثر، 
6600 صفحه ی آن آثار مکتوب است. آثار مکتوب او از میان 36 جلد مجموعه آثار عبارتند 
کنده و کوتاه  از 22 عنوان رساله و کتاب؛ 25 عنوان مقاله بلند و 3 جلد یادداشت های پرا
گون)25- دو جلد( و م.آ. 36 )آثار جوانی(. آخرین رساله مکتوب شریعتی  گونا ) م.آ. آثار 
»خودسازی انقالبی« )1355( است و آخرین خطوطی که قبل از مرگ نوشته نامه به پدر و 

فرزندش احسان است. )اردیبهشت و خرداد 1356(
 

گفتگوهای تنهایی )سال های ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۹(
ایـن  اسـت.  مربـوط   1349 تـا   1346 سـالهای  بـه  حاضـر  دست نوشـته  نـگارش  زمـان 
اسـت. شـده  منتشـر   )33 آثـار  )مجموعـه  تنهایـی  گفتگوهـای  کتـاب  در  دست نوشـته 

Les causeries de la solitude معـادل فرانسـوی کتـاب »گفت وگوهـای تنهایـی« اسـت کـه 
شـریعتی از آن بـه عنـوان شـاهکار شـاندل، نویسـنده ی تونسـی ـ فرانسـوی یـاد می کنـد. 
چنانکـه می دانیـم شـاندل )برگـردان فرانسـوی شـمع، نـام ادبـی شـریعتی( نـام شـخصیتی 

مجـازی  اسـت کـه شـریعتی در آثـارش از آن بـرای ارجـاع بـه خـود یـاد می کنـد.
 بازگشت به خویش )تاریخ تقریبی: 1350_ 1351(

این اثر متنی است مکتوب که تاریخ دقیق نگارش آن در دست نیست هر چند با توجه به 
مضامین مشترکی که با دروس دانشگاه مشهد دارد، زمان تقریبی نگارش آن در فاصله ی 
بیـن سـال های 1350 تـا 1351 بـرآورد می شـود. الزم بـه ذکـر اسـت ایـن متـن یکـی از مقاالتی 
است که بدون اجازه ی شریعتی در سال 1355 توسط روزنامه کیهان منتشر شده است و 

نویسندگی
۱۳۳۴ تا ۱۳۵۶

پیـش از آن کـه بـرای اولیـن بـار در مجموعه  آثار 
27 )بازشناسـی هویـت ایرانـیـ  اسـالمی، 1361( 
منتشـر شـود بارهـا در شـکل های مختلـف بـه 

بازار کتـاب راه می یابد.

دست نوشته های گفتگوهای تنهایی



4849 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دست نوشته ی »مصدرهای خوب و ارجمند و به دردخور زندگی یک روح« )اواخر دهه 40(

بازگشت به خویش )تاریخ تقریبی: 1350_  1351(
این اثر متنی است مکتوب که تاریخ دقیق نگارش آن در دست نیست هر چند با توجه به 
مضامین مشترکی که با دروس دانشگاه مشهد دارد، زمان تقریبی نگارش آن در فاصله ی 
بیـن سـال های 1350 تـا 1351 بـرآورد می شـود. الزم بـه ذکـر اسـت ایـن متـن یکـی از مقاالتی 
است که بدون اجازه ی شریعتی در سال 1355 توسط روزنامه کیهان منتشر شده است و 
پیش از آن که برای اولین بار در مجموعه  آثار 27 )بازشناسی هویت ایرانیـ  اسالمی، 1361( 

منتشر شود بارها در شکل های مختلف به بازار کتاب راه می یابد.

دست نوشته های بازگشت به خویشتن
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شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

شــریعتی علی رغــم نداشــتن زمــان، فشــردگی ســخنرانی هایش در یــک بــازه ی زمانــی کوتــاه 
)1347 تا 1351( و خوانندگان بی شــمار، در بســیاری اوقات خود مجبور به ویراســتاری آثار 
مکتــوب و ســخنرانی هایش بــوده اســت. بــا آغــاز تدریــس در دانشــگاه مشــهد، ویراســتاری 
متــون درســی خــود را ـ کــه توســط دانشــجویان پیــاده و تنظیــم می گشــته اســت ـ بــر عهــده 
کتــاب »اسالم شناســی  می گیــرد. نمونــه ی بــارز متــون ویرایــش شــده توســط شــریعتی 
تاریخــی« اســت. ایــن کتــاب کــه بــه ســرعت بــه فــروش می رســد توســط شــریعتی بــار دیگــر 
ویرایــش می شــود. شــریعتی آثــار مکتــوب خــود را ـ کــه در بســیاری اوقــات در زمانــی کوتــاه 
بــه چــاپ دوم می رســیده ـ نیــز ویرایــش می کــرده اســت. به طــور مثــال کتــاب کویــر کــه در 
ســال 1349 بــه چــاپ رســیده اســت توســط شــریعتی دوبــاره ویرایــش می شــود. بــا شــروع 
ســخنرانی در حســینیه ارشــاد و دانشــگاه های سراســر ایــران از ســال 1350، بــا وجــود آنکــه 
حســینیه گیــروه ویراســتاری خــود را داشــته اســت )پرویــز خرســند و کاظــم متحدیــن( و 
علی رغــم فشــردگی ســخنرانی ها، بــاز شــاهد آن هســتیم کــه شــریعتی در فرصت هایــی کــه 
به دســت مــی آورد کتاب هــای منتشرشــده توســط حســینیه را دوبــاره ویرایــش می کنــد. 
)بــه عنــوان مثــال »تشــیع علــوی، تشــیع صفــوی«، دروس اول و دوم »اسالم شناســی 
کار او بــر روی متــون، نشــان  کــه اوراق به جــا مانــده از  هندســی«(. شــایان ذکــر اســت 
می دهــد در همــه ی ایــن مــوارد، کار شــریعتی بســیار فراتــر از ویراســتاری صوری اســت. ریتم 
ســریع ســخنرانی ها از 1350 بــه بعــد، فشــار روزافــزون نیروهــای امنیتــی و نداشــتن امنیــت 
روحــی و مــادی امــکان ویرایــش بیشــتر متــون را از او ســلب می کنــد و در ایــن میــان ســرعت 
بــاالی انتشــار و پخــش آثــار او نیــز مزیــد بــر علــت می شــود. ایــن اتفــاق بــرای بــار دوم نیــز در 
ســال 1356 بــرای اســتاد محمدرضــا حکیمــیـ  که شــریعتی مســئولیت تصحیح آثار خــود را 
در »وصیت نامــه  شــرعی«اش بــه او ســپرده بــودـ  حیــن ویرایــش آثــار شــریعتی رخ داد. و ایــن 
موقعیتــی اســت غریــب بــرای شــریعتی کــه دغدغــه کلمه داشــت و حتــا یکــی از دالیل اصلی 

آخریــن ســفر بــه اروپــا در ســال 1356 را ویرایــش دوبــاره ی آثــار خــود عنــوان می کنــد.

ویراستاری
۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱

ویرایش متن »اسالم شناسی« توسط شریعتی
کتـاب »اسالم شناسـی« در تاریـخ 11 دی مـاه 1347 در چاپخانـه طـوس مشـهد در تیـراژ 
دو هـزار بـه چـاپ می رسـد. بخـش اعظـم ایـن کتـاب 627 صفحـه ای دروس شـریعتی در 
دانشـکده ادبیات مشـهد اسـت که توسـط دانشجویان ضبط می شـده و به تمامی توسط 
شـریعتی ویراسـتاری دوبـاره شـده اسـت. »سـیمای محمـد« تنهـا متـن نوشـته شـده ایـن 
مجموعه است که در کتاب »محمد خاتم پیامبران« قبل از این مجموعه به چاپ رسیده 

بـوده اسـت. شـریعتی ایـن کتـاب را تقدیـم می کند به:
»کسانی که خود کاری نمی کنند و از اینکه دیگری کاری کند آزرده می شوند«.



5253 دفترهای بنیاد
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از  که از سوی محافل سنتی و بخشی  کنش  هایی  اثر و وا در پی انتشار چاپ اول این 
علمای دینی برانگیخت، شریعتی متن چاپ اول را ویرایش کرده و این نکات در چاپ های 

بعدی اعمال شد.

ویرایش متن »یک، جلوش تا بی نهایت صفرها«
در فاصله بین سـال های 48 تا 52 شـریعتی سـخنرانی های پی در پی را در نقاط مختلف 
کشور و به طور خاص در حسینیه ارشاد عرضه می کرد. در بسیاری اوقات این سخنرانی ها 
پـس از پیـاده شـدن توسـط دسـت اندرکاران حسـینیه )پرویـز خرسـند و کاظـم متحدیـن( 
ویراسـتاری می شـد. امـا در برخـی مواقـع ایـن خـود شـریعتی بود کـه تجدید نظـر در متن و 
یـا ویراسـتاری را بـه عهـده می گرفـت. در بسـیاری اوقـات تفـاوت میـان متـن و صـوت از این 

رو است.
تاریخ تقریبی نگارش این اثر به پایان دهه 40 باز می گردد. پس از چاپ اول کتاب توسـط 
حسینیه ارشاد، شریعتی متن را بازبینی می کند که تاریخ ویرایش دوم مرداد 1351 است.

ویرایش متن سخنرانی »امت و امامت« توسط علی شریعتی )۱۳۴۸ تا ۱۳۵2(
در فاصله بین سال های 48 تا 52 شریعتی سخنرانی های پی در پی را در نقاط مختلف 
کشور و به طور خاص در حسینیه ارشاد عرضه می کرد. در بسیاری اوقات این سخنرانی ها 
کاظم متحدین(  پس از پیاده شدن توسط دست اندرکاران حسینیه )پرویز خرسند و 
ویراستاری می شد. اما در برخی مواقع این خود شریعتی بود که تجدید نظر در متن و یا 
ویراستاری را به عهده می گرفت. در بسیاری اوقات تفاوت میان متن و صوت از این رو است.

 ویرایش و تصحیح کتاب حج
کتاب حج در سال 49 ـ 50 و به دنبال دومین سفر شریعتی به مکه تنظیم شده و توسط 
حسینیه ارشادبرای اولین بار در سال 50 به چاپ می رسد. شریعتی در چاپ بعدی این کتاب 
تصحیحاتی انجام داده و عنوان کتاب را به »تحلیلی از مناسک حج«  تغییر داده است. )از جمله 
عناوین فصل ها( فصل هایی که توسط شریعتی به چاپ بعدی افزوده شده است عبارتند از:

سخنی با خواننده • حج • حج بزرگتر • بزرگتر از حج: شهادت



5455 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

کید  گزیستانسیل در زندگی و در بسیاری از آثارش تا شریعتی بر کشمکشی درونی و تنشی ا
داشته است: تنش میان عقل و دل؛ احساس و اندیشه، میان دکارت و پاسکال و… این 
تنش رد پای خود را در زندگی اجتماعی و حیات ذهنی و عاطفی او نیز گذاشته است. در 
نامه ای به فرزندش احسان از تضاد میان “جایگاه اجتماعی” و وضعیت انسانی” خود 
سخن می گوید و اینکه علی رغم عالقه اش به هنر و ادبیات مجبور شده است جامعه 
شناسی را همچون رشته تحصیلی ادامه دهد. در دهه ٣٠ یکی از مشغولیت های او ادبیات 
و شعر است. مهمترین سهم را در آثار شریعتی، ادبیات و شعر بر عهده دارند. او از همان 
اوایل جوانی با دنیای شعر سر و کار دارد. در روزنامه خراسان برخی از اشعارش را به چاپ 
می رساند، در محافل شعرای جوان خراسان فعال است، در دانشکده ادبیات مشهد 
نشست های ادبی برقرار می کند ، درباره شعر می نویسد و ترجمه می کند. “در نقد ادب “، 
اثر مندور را برای پایان نامه فوق لیسانس ترجمه کرده، “ادبیات چیست ؟”سارتر را بعد از 
بازگشت از فرانسه در مجله روشنگر به چاپ رسانده است. شریعتی رساله هایی کوچک 
نیز در این باب نوشته : ” شعر چیست؟”، “مذهب دری است و هنر پنجره ای”، “هنر 
گریزی از آنچه هست”. “هنر در انتظار موعود” نیز نام کنفرانسی است در حسینیه ارشاد. 
)دفتر شعر و نمونه هایی از روزنامه خراسان و چند شعری که در مجموعه هنر امده است. 
( مهمترین سهم را در آثار شریعتی، ادبیات و شعر بر عهده دارند. او از همان اوایل جوانی 
کار دارد. در روزنامه خراسان برخی از اشعارش را به چاپ می رساند،  با دنیای شعر سر و 
در محافل شعرای جوان خراسان فعال است، در دانشکده ادبیات مشهد نشست های 
ادبی برقرار می کند ، درباره شعر می نویسد و ترجمه می کند. “در نقد ادب “، اثر مندور را 
برای پایان نامه فوق لیسانس ترجمه کرده، “ادبیات چیست ؟”سارتر را بعد از بازگشت از 
فرانسه در مجله روشنگر به چاپ رسانده است. شریعتی رساله هایی کوچک نیز در این 
باب نوشته : ” شعر چیست؟”، “مذهب دری است و هنر پنجره ای”، “هنر گریزی از آنچه 
هست”. “هنر در انتظار موعود” نیز نام کنفرانسی است در حسینیه ارشاد. )دفتر شعر و 

نمونه هایی از روزنامه خراسان و چند شعری که در مجموعه هنر آمده است. (

تجربه شاعری
۱۳۳۰ تا ۱۳۴۴

گزارش انجمن ادبی دانشکده ادبیات مشهد در روزنامه خراسان
روزنامه خراسان در تاریخ 6 بهمن 1336 گزارش از جلسه انجمن ادبی دانشکده ادبیات 
مشهد منتشر کرده است. ریاست این انجمن را در آن مقطع زمانی علی شریعتی بر عهده 

داشته است.



5657 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفتر شعر شریعتی
شـریعتی از نوجوانی به حوزه ی شـعر توجه نشـان می داده و در همین زمینه طبع آزمایی 
کرده است. بسیاری همچون شفیعی کدکنی به حضور فعال او در محافل شعری و ادبِی 
مشـهد اشـاره کرده اند. او از اولین اشـخاصی اسـت که شـعر نوی نیمایی را به این محافل 
کشـاند. برخـی از اشـعارش در روزنامـه ی خراسـان در فواصـل 1330 تـا 1334 چـاپ شـده و 

بسـیاری نیز در دفتر شـعر او مکتوم مانده اسـت.
اشـعار ایـن دفتـر در فواصـل سـال های 1327 تـا 1338 سـروده شـده اند. در نوشـته های 
خصوصی اش به این موضوع اشاره می کند که وصیت کرده است اشعار این دفتر سوزانده 
شـود و هرگـز چـاپ نشـود بـه جـز اشـعاری که در مجموعه ی هنـر )مجموعه آثار، جلـد 32( 
منتشـر شـده: شـمع زنـدان، مـن چیسـتم؟، از این جـا ره بـه جائـی نیسـت، در کشـور، و… 
موضوعات این اشـعار که اغلب در سـبک غزل سـروده شـده اسـت، عمدتًا عشـق اسـت و 
تنهایـی و مـرگ و سیاسـت. تعهـد بـه وصیـِت شـریعتی در چـاپ نکـردِن اشـعاِر ایـن دفتـر از 
سوی خانواده، تخیِل برخی را فعال کرده تا نتیجه بگیرند که دلیِل عدم انتشاِر شعرهای 
شـریعتی ایـن بـوده اسـت کـه برخـی از ایـن شـعرها در سـتایش دولت مـداراِن وقـت بـوده. 
البته این پرسش هم مطرح است که بازماندگان تا کجا متعهد به وصیِت شخصیت های 

اجتماعـی هسـتند؟ آیـا آثاِر شـخصیت ها متعلق به ِملک عمومی نیسـت؟
»… و شعرهایم همه به دقت جمع آوری شود و سوزانده شود که نماند مگر “قوی سپید” 
و “غریق راه” و “در کشور” و “شمع زندان”.« )علی شریعتی، با مخاطب های آشنا، بخِش 

وصیت. مجموعه آثار، جلد 1، صفحه ی243.(
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5859 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

گرچه از اواخر دهه ٣٠ دیگر شعر نمی گوید اما با آغاز تدریس در دانشکده ادبیات مشهد  ا
و سـپس سـخنرانی در حسـینیه ارشـاد اشـکال دیگر فعالیت های هنری را پی می گیرد. به 
ک بـه فعالیـت  طـور مشـخص می تـوان بـه عالقـه شـریعتی بـه تئاتـر اشـاره کـرد. اسـناد سـاوا
هـای شـریعتی در سـال 47 همـراه بـا دکتـر سـیروس سـامی بـرای راه انـدازی تئاتـر از طریـق 
ک مشـکوک است و بی تردید  گروه)کلوپ ( هنری فردوسـی اشـاره دارد؛ امریر که برای سـاوا
سـویه هـای سیاسـی دارد. جالـب توجـه ایـن اسـت کـه ایـن فعالیت هـا کمـی بعـد از اولیـن 
سـخنرانی شـریعتی در حسـینه ارشـاد و بازگشـت به مشـهد صورت می کیرد. دو سـال بعد 
شریعتی به آرزویش می رسد: اجرای تئاتر ابوذر.  دانشجویان او در دانشکده مشهد ) ایرج 
صغیری، رضا دانشور و داریوش ارجمند( همگی به یاد می آورند که شریعتی با چه شعفی 
اجرای تئاتر ابوذر را در مشهد پی می گرفته است )1349(. این تالش با انتقال شریعتی به 
تهـران و فعالیت هـای حرفـه ای در حسـینیه نیـز ادامـه پیـدا می کنـد. اجـرای تئاتر ابـوذر در 
حسینیه ارشاد برای شریعتی بزرگترین موفقیت است و در سخنرانی ای که پیش از اجرای 
تئاتر می کند با این شعر آغاز می شود: شکر خدا که هرچه طلب کردم از خدا / بر منتهای 

مطلب خود کامران شـدم.
نمایشـنامه »ابـوذر« نوشـته رضـا دانشـور و بازیگـری ایـرج صغیـری در مـرداد 1351، چنـد 
ماه قبل از بسـته شـدن حسـینیه ارشـاد بر روی صحنه می رود. تالش شـریعتی به صحنه 
بردن تئاتر دیگری به نام »سربداران« به کارگردانی محمد علی نجفی ناموفق می ماند. در 
لیسـت پیشـنهادی شـریعتی برای فعالیت های ضروری فرهنگی در کتاب »چه باید کرد« 

می تـوان اهمیـت و جایگاه هنـر را دید.
شریعتی در فاصله ی سال های 1349 تا 1351در چند برنامه ی هنری نیز مشارکت داشت:

نمایشنامه ابوذر )1349ـ  1351(	 
برگزاری نمایشگاه نقاشی در حسینیه ارشاد )اسفند 1350(	 
نگارش نمایشنامه سربداران )مهر 1351(	 
برگزاری نمایشگاه نقاشی در حسینیه ارشاد )اسفند 1350(	 

هنر همچون پنجره
۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱



6061 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

علی شـریعتی در کنار برگزاری سلسـه دروس و سـخنرانی هایی که در حسـینیه ارشاد برگزار 
می کرد تالش بسیاری برای شکل دادن به فعالیت های هنری ادبی و پژوهشی با تشکیل 
گروه های متعدد تئاتر، نقاشی، داستان نویسی می کرد. مهمترین نمایشگاه نقاشی که در 
تاالر پایین حسینیه ارشاد ترتیب داده شد به تاریخ اسفند 1350 باز می گردد که مسئولیت 
آن به عهده خانم کاظمی )زهرا رهنورد( و آقای مهندس میرحسین موسوی بود.تشکیل 
گروه های دوازده گانه تحقیق و تئاتر و هنر و ثبت نام در آنها از جمله این فعالیتها در سال 

50 و 51 بوده اسـت.2

طرح جلد کتاب حج
که شامل چند فلش و یک فلش در  طرح سیاه رنگی ـ 
جهت معکوس استـ  ایده ی شریعتی برای نوبت بعدی 
چاپ کتاب حج بوده است که در نهایت با تغییراتی در 
اولین نسخه ی مجموعه آثار شماره 6 )حج( در ایران، 
منتشر می شود. این طرح مرتبط با جمله ای از شریعتی 
در کتاب »شهادت« است: »حسین یک درس بزرگتر از 
شهادتش هم به ما داده است و آن نیمه تمام گذاشتن 

حج و به سوی شهادت رفتن است.«

نمایشنامه سربداران
سـه ماه پس از اجرای نمایشـنامه ابوذر و اسـتقبال فراوان مخاطبین از این نمایشـنامه با 
تشویق شریعتی نمایشنامه دیگری آماده اجرا در حسینیه ارشاد می شود. این نمایشنامه 
بـه نـام » سـربداران« و بـا کارگردانـی محمد علی نجفی و فخرالدین انوار متأسـفانه به علت 
مقاومت و اعتراض بخشـی از نیروهای مذهبی تند رو از اجرا باز می ماند و پس از پیروزی 

انقالب به شـکل سریال تلویزیونی ممکن می گردد.
بازیگران این نمایشـنامه عبارت بودند از: رضا عباسـی، شهسـوار، هاشـمی، محمد هاشـم 

شـیرازی، پرنیان، احسـانی، ضیاء، خلیلی، مهرزاد مینویی، موسـوی، موحدی، قادری.3

ک، جلد دوم ، صفحه 417 و 6 و 18 شریعتی به روایت اسناد ساوا  2
ک جلد دوم صفحه 82 به نقل از اسناد ساوا  3

طرح جلد کتاب »یکبار دیگر ابوذر« اثر رضا دانشور



6263 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

شریعتی از سال 47، دو سال پس از آغاز تدریس در دانشکده مشهد و به دنبال پیشنهاد 
کادمی برای اشـاعه اندیشـه  سـخنرانی در حسـینیه ارشـاد ، عرصه عمومی را در کنار نهاد آ
و پروژه خود انتخاب می کند. در این عرصه عمومی هم دانشـگاههای سراسـری در ایران 
جـای می گیـرد، هـم انجمـن مهندسـین، هم کانـون های ادبـی، هم انجمن های اسـالمی 
دانشـجویی ؛ در شهرسـتان هـا، در مکـه و مدینـه )در عرفـات، در منـی …( و البتـه موسسـه 
کـه سـه سـال قبـل از آغـاز سـخنرانی توسـط شـریعتی   مذهبـی فرهنگـی حسـینیه ارشـاد 
تأسیس شده است. در همه جا مخاطب همان است: دانشجویان و قشر جوان. در همه 
گر در دانشکده ادبیات ، اسالم شناسی درس می دهد؛ در  جا موضوعات نیز و روش نیز: ا
حسینیه ارشاد تاریخ ادیان.)هندوئیزم و بودیزم و روح و بینش شرقی و..( گاه بر عکس نیز 
عمل می کند : در حسینیه ارشاد تند ترین نقدها را به مذهب موجود دارد و در دانشگاهها 
بیشترین دفاعیات را…تئاتر را به حسینیه می کشاند و مذهب را به دانشکده و… شریعتی 
تـا آخریـن روزهـای زندگـی اش ـ حتـی وقتـی ممنـوع السـخن بـود ـ  سـخنرانی می کنـد: در 
خانه ها و محافل در بسته ..وقتی آنجا هم دیگر نمی تواند صحبت کند، خلوت خانه را بر 

می گزیند.)دریغ ها و آرزوها- حسـن و محبوبه…(

سخن به مثابه عمل؛ فتح عرصه عمومی
۱۳۴۷ تا ۱۳۵۵

دعوت به سخنرانی در تهران و تبریز



6465 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دعوت به سخنرانی در پلی تکنیک

دعوت به سخنرانی در هنرسرای عالی



6667 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

 موافقت رئیس دانشگاه مشهد با سخنرانی های شریعتی در حسینیه ارشاد

ممانعت از سخنرانی شریعتی در حسینیه ارشاد



69 دفترهای بنیاد68
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

»در مصدرهای خوب و ارجمند و به درد خور زندگی یک روح« شریعتی یکی از مصدرهای 
خوب زندگی را » هرچند سال یک بار چندماهی به قزل قلعه رفتن « می داند. شریعتی از 
سـن 24 سـالگی تـا پایـان عمـر در 43 سـالگی ، هـر چند سـال یکبار بـه زندان افتاده اسـت؛ 

در مجموع سـه بار.
*یـک بـار در دهـه 30؛ 1336 همـراه بـا بـزرگان اهل سیاسـت خراسـان به عنـوان یک جوان 
تـازه کار در ایـن حـوزه بـه زنـدان قـزل قلعـه مـی رود. 25 شـهریور تـا  23 مهـر 1336: 28 روز. 

یـک بازجویـی مکتوب .
*بار دوم در بازگشت از فرانسه، در دهه چهل ،در خرداد 1343 در 31 سالگی به عنوان یک 
فعال سیاسی در خارج از کشور و مشکوک به اینکه از این به بعد را چه خواهد کرد؟ در مرز 
کو دستگیر می شود، به مأمورین شهر خوی تحویل داده می شود و بار  بازرگان در شهر ما
دیگر از قزل قلعه سر در می آورد. از 12 خرداد تا 27 تیر 1343: 45 روز. 2 بازجویی مکتوب.

* بار سوم، در دهه پنجاه، در 1352 پس از چند ماه زیست مخفی و به دنبال دستگیری 
کمیته مشترک ضد  ک مراجعه می کند و راهی  پدر و برادر زنش، با پای خود به مرکزساوا
تا 30 اسفند  از 7 مهر 1352  انقالبی:  ایدئولوگ  بار به عنوان  خرابکاری« می شود. این 

1353: 18 ماه. یک بازجویی مکتوب.
به جز این سه دستگیری که طوالنی ترین  آن در سال 1352 اتفاق افتاده است، شریعتی 
بـه طـور ممتـد و بـی وقفـه از سـال 1340 تا روزهای پایانی زندگی اش تحت تعقیب و کنترل 
ک فراخوانده می شـود )به  محسـوس و نامحسـوس بوده اسـت. تعداد دفعاتی که به سـاوا
خصـوص از 48 بـه بعـد ( از تعـداد دفعاتـی کـه بـرای زندانـی شـدن عـازم زنـدان بوده بیشـتر 
اسـت. از بازجویـی یـک صفحـه ای تـا بازجویی مکتوب 40 صفحه ای. کتاب »شـریعتی به 
ک« که 73 در سـال 1378 توسـط مرکز اسـناد انقالب اسـالمی به چاپ  روایت اسـناد سـاوا
گری هـای حمیـد روحانـی در روزنامـه 15 خرداد در سـال هـای 72(  رسـید )بـه دنبـال افشـا
ک را به چاپ رسـانده  گزارش لحظات و دفعات مکرر این فراخوانده شـدن ها توسـط سـاوا
است؛ فراخواندن های مکرری که از سال 47 تا 51 و بسته شدن حسینیه ارشاد روزافزون 

تحت پی گرد همیشگی
۱۳۳۶ تا ۱۳۵۶

می شـود تـا نیروهـای امنیتـی بتواننـد سیاسـت روشـنی را در قبـال فعالیـت هـای شـریعتی 
پـی بگیرنـد. ختـم ایـن بازجویی ها البته روشـن اسـت: »هیچ حسـن نیتی در کار نیسـت و 
شریعتی قصد خرابکاری دارد و تغییر«.شریعتی در مقام زندانی در دهه هفتاد موضوع نقد 

و بررسـی قرارگرفته اسـت: مماشـات گر؟ رادیکال ؟ انقالبی؟ سـیاس؟
در سال 1998، حمید روحانی بار دیگر کتابی تحت عنوان »در دادگاه تاریخ« به چاپ رساند 
گری  با همان موضوع بازجویی های شریعتی که در مجله 15 خرداد در سال 72 موضوع افشا
بوده است. در مقدمه این کتاب، ایشان دلیل این چاپ دوباره را نه متهم کردن شریعتی 
ک بلکه افشای نوعی سنت  سازشکاری و مماشات با قدرت می داند که  به همکاری با ساوا
کره با قدرت های خارجی. دوستداران شریعتی امروزه بدان توصیه می کنند؛ از جمله مذا
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استاد  هــنــوز  کــه  حــالــی  در  شریعتی  علی 
سلسله  اســت،  مشهد  دانشکده ی  تاریخ 
سخنرانی های خود را از آبان ماه سال 13۴۷ 
در حسینیه ی ارشاد تهران آغاز می کند و به 
مــدت چهار ســال تا بسته شــدن حسینیه 
در آبان ماه 13۵1  این روند را ادامه می دهد. 
مؤسسه ی  ایــن  بــه  البته  سخنرانی ها  ایــن 
فرهنگی محدود نمی ماند و خیلی زود به 
فنی،  )دانــشــکــده ی  تــهــران  دانشکده های 
، ادبیات، مدرسه ی عالی دختران(  آریامهر
و شهرستان ها )نفت آبــادان، جندی شاپور 
مجموعه ی  می یابد.  تعمیم   ) تبریز  ، اهـــواز
حاضر دو دوره از سخنرانی های او را در بر 

می گیرد.

دوره ی اول از ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱
دروس  شامل  اول  دوره ی  سخنرانی های 
مشهد،  دانـــشـــکـــده ی  درس  کـــالس هـــای 
متعدد  دانشکده های  ارشـــاد،  حسینیه ی 
در سطح ایران و نیز سخنرانی هایی است 
که در موسم حج در مکه و مدینه از 13۴۷ 
تا پاییز ۵1 ایــراد شده است؛ اماکن متعدد 
کالس های درس  با موضوعات متعدد، از 
تا بیابان های مکه و مدینه. با بسته شدن 

حسینیه ی ارشاد در پاییز 13۵1 و دستگیری 
او این روند توقف می یابد.

به  انتقال  از  قبل  تا  سخنرانی ها  ایــن  ریتم 
تــدریــس در دانــشــکــده ی  تــهــران و تعلیق 
زمــان بــنــدی  تــابــع   ،13۵0 ســـال  در  مشهد 
آموزشی است. هر بار برای سخنرانی به تهران 
فشرده  بسیار  زمانی  بــازه هــای  در  و  می آید 
چندین سخنرانی را پیاپی ایــراد می کند و 
به مشهد برمی گردد )حسینیه ی ارشاد و نیز 
تاریخ  با نگاهی به  تــهــران(.  دانشکده های 
سخنرانی ها علت فشردگی آن ها در ماه های 

خاص روشن می شود.
از نیمه ی دوم 13۵0 دانشکده ی مشهد عذر 
شریعتی را می خواهد. او قبل از بازنشستگی 
زودرس رسمی )13۵2( در آغاز ورود به تهران 
بــه بخش تحقیقات  بــه عــنــوان پژوهش گر 
وزارت علوم و آموزش منتقل می شود. از این 
تاریخ به بعد تا زمــان دستگیری ریتم این 
سخنرانی ها ابعادی نفس گیر پیدا می کند. 
تعداد سخنرانی ها، ساعات طوالنی آن ها، 
عناوین  و  ــزاری  ــرگ ب نامتعارف  ــای  ــان ه زم
متنوع غیرتکراری با حضور جمعیت انبوه 
و غالبًا دانشجو از جمله وجوه ممیزه ی این 
کنفرانس ها هستند. به عنوان مثال سخنرانی 

شریعتی: چریک فرهنگ
فهرست سخنرانی های علی شریعتی از ۱۳۴۷ تا  ۱۳۵۵

»استانداردهای ثابت در تعلیم و تربیت« در 
ــش در ساعت  دانــشــســرای عالی سپاه دان
یازده و نیم شب شروع می شود و ساعت دو 
نیمه شب به اتمام می رسد. در گزارش های 
تا پنج هزار  از حضور 2۵00  اسناد ســاواک 
کنفرانس های  برخی  سر  بر  شرکت کننده 
عمومی در تاالر اصلی حسینیه ی ارشاد یاد 
شده است. از اسفند 13۵0 این تنوع موضوع 
و تعدد سخنرانی ها در باالترین میزان خود 
که از  قــرار دارد، نه تنها به لحاظ محتوایی 
منظر فرم. از اجرای نمایش و تئاتر تا برگزاری 
نمایشگاه نقاشی و جلسات قصه خوانی آن 
هم در فضای پرتنش سیاسی آن سال ها، 
پخش  تحت الشعاع  هــم  کــه  فضایی  در 
گروه های  هـــواداران  سیاسی  اطالعیه های 
هم  و  اســت  حسینیه  فضای  در  چریکی 

حضور پررنگ نیروهای امنیتی.
شریعتی خود در نامه ای به تاریخ فروردین 
ــی قــبــل از خــــروج از ایـــــران و  ــ ــم ــ 13۵۶-ک
ــاد از  شــهــادت-خــطــاب بــه مسئولین ارشــ
کیفیت پایین نوارها و شرایط چاپ آثارش 
ــیــن بـــار شــکــایــت مــی کــنــد و البته  بـــری اول

می گوید که دلخوش است به آثار کارش:
درهــم  پرغلط،  پلی کپی های  مشت  »یــک 

و ناقص و نــایــاب و چند نـــوار بــی ســروتــه و 
نامفهومی که غالبًا وارونــه ضبط شــده و با 
گاه  که به هیچ ضبطی نمی خورد و  دوری 
صدای زوزه ی حیوانات ترسیده ی وحشی را 
می دهد، فاصله های عجیبی در ذهن نقش 
که جگر  که بــرای فــرار از سوهانی  می بندد 
را نیشتر  آدم را می خراشد و مغز استخوان 
می زند باید فکرش را هم نکرد و البته نباید 
آدم تأسف بخورد، اما تأسف آدم را می خورد 

!«)م.آ. 3۴( و ذوب می کند و پیر
کتاب سه جلدی »شریعتی به روایــت   در 
اسناد ساواک« به فضای پرتنش حسینیه در 
آن روزها و ضرورت کنترل شدید امنیتی به 
دلیل حضور فعال نیروهای جوان »انقالبی« 
کنترل مسئوالن  اشاره های فــراوان دارد و از 
ــای  کــنــتــرل درهـ نــیــز  حسینیه ی ارشــــاد و 
صحبت  انتظامی  نیروهای  توسط  ورودی 
گاه  می کند. شریعتی کاماًل بر تنگی زمانی آ
اســت امــا تــالش می کند به رغم ایــن فضا تا 
که ممکن اســت برنامه های خــود را  جایی 
سخنرانی  جلسه ی  آخرین  در  ببرد.  پیش 
کــه مــســاوی اســت با  درس اسالم شناسی 
شریعتی  ــاد،  ــ ارش حسینیه ی  ــدن  ش بسته 
ــودک« سخن مــی گــویــد و از  ــ ک از »هــفــتــه ی 
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شرکت کنندگان می خواهد که هفته ی بعد 
کودکان شان به حسینیه بیایند و در  همراه 
نمایشگاه قصه خوانی و نقاشی مخصوص 

این طبقه ی سنی شرکت کنند.
تا آبــان ۵1 و بسته شــدن حسینیه ی ارشــاد 
ایــراد  یــک سخنرانی  روز  هــر دو  عــمــاًل در 
گردیده است. مخاطب شریعتی نیز به این 
گاه است و جمعیت شرکت کننده  تنش آ

مدام بیشتر می شود.
بــه دنــبــال بسته شـــدن حسینیه ی ارشـــاد 
شریعتی پس از چند ماه زیست مخفی و در 
پی دستگیری پدر و بــرادر همسرش، دکتر 
غالمرضا شریعت رضـــوی، خــود را در مهر 
13۵2 تحویل ساواک می دهد و تا آخرین روز 

اسفند ماه 13۵3 در زندان به سر می برد.
 دوره ی دوم پس از آزادی از زنــدان تا زمان 

شهادت )13۵۵-13۵۴(
از  آزادی  از  پس  دوم  دوره ی  سخنرانی های 
زندان آغاز می شود. از سال 13۵۴، شریعتی 
امنیتی  نیروهای  تذکر  و  کنترل  به رغم 
ایراد سخنرانی  مبنی بر حفظ سکوت، به 
ادامه  خصوصی  محافل  و  نشست ها  در 
می دهد. هستند صوت هایی که در خلوت 
خانه و توسط خود شریعتی ضبط شده اند. 
قصه ی حسن و محبوبه، دریغ ها و آرزوها، 
… از این نوع هستند. اکثر  پیام به همایون و
این سخنرانی ها در نشست های خصوصی 
به شکل غیر رسمی در  انقالب  در آستانه 
حال  عین  در  و  اند  رسیده  چاپ  به  ایران 

دوم-خودسازی  آثار  مجموعه  اصلی  مواد 
انقالبی-را تشکیل می دهند که در خارج از 
کشور برای اولین بار در سال 13۵۷ به چاپ 

می رسد.

 	: *چند تذکر
تــا ۵1 بخش اصلی  – طــی ســال هــای ۴۸ 
حسینیه ی  در  شریعتی  ســخــنــرانــی هــای 
ارشــاد به دلیل استقبال فـــراوان مخاطبان 
گــروه ویراستاری  و توسط  با سرعت پیاده 
این مؤسسه – آقایان کاظم متحدین و پرویز 
خرسند- حــک و اصـــالح مــی شــده و پس 
از بازنگری سریع توسط شریعتی، از سوی 
این مؤسسه و با قیمت های بسیار نــازل به 
فروش می رسیده است. اما با سرعت گیری 
سخنرانی ها و نیز زیست کولی وار شریعتی 
در آن ایام و با ممنوع القلم شدن او و بسته 
شدن حسینیه ی ارشــاد، باقیمانده ی این 
به  و  شریعتی  نــظــارت  بـــدون  سخنرانی ها 
شکل آزاد پس از دستگیری او و با نام های 
تحت  ــقــالب،  ان از  بعد  سپس  و  مستعار 
نظارت »دفتر تدوین و تنطیم آثار شریعتی« 
ــوران شریعت رضـــوی و با  ــا سرپرستی پـ )ب
هــمــکــاری آقـــایـــان امــیــر رضــایــی و مجید 

شریف( استخراج و تنظیم شده است.
-ایــن مجموعه ی صوتی که تحت نظارت 
»بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی« تنظیم 
ــده، محصول تالشی  ــذاری شـ ــ گ و تــاریــخ 
اصواتی  هواگیری  و  ترمیم  بــرای  چندساله 
چهل ساله است. پیدا کردن همه ی عناوین 

از آن ها  سخنرانی ها ممکن نبوده و برخی 
)به خصوص  رفته اند  بین  از  همیشه  بــرای 
در  شــده  ارائـــه  سخنرانی های  از  بــســیــاری 
اگرچه  خصوصی(  محافل  یا  دانشکده ها 
خوشبختانه متن مکتوب آن ها موجود است 
و در اختیار مخاطبان قرار دارد. بخشی از 
این سخنرانی ها پس از آزادی در سال 13۵۴ 
در نشست های  ایـــران  از  از خـــروج  قبل  و 
ضبط  غیرحرفه ای  شکل  به  و  خصوصی 
شده و از همین رو به رغم تالش های فنی 
همیشه کیفیت مطلوبی ندارند، با این همه 
آورده شده اند با این دغدغه که به کلیت روند 
ضمن  نیاید،  وارد  خدشه ای  سخنرانی ها 
مختلفی  فضاهای  می توانند  خــود  این که 
را که شریعتی در آن ها سخن گفته تداعی 
کنند، از حسینیه ی ارشــاد تا نشست های 

خانگی و محافل دربسته.
-فهرست عناوینی که متأسفانه دیگر ردی 
از آن ها پیدا نیست نیز در پایان این دفترچه 
که  عناوینی  همچنین  اســـت،  شــده  درج 
در حــال حاضر به شکل ریــل وجــود دارد و 
امیدواریم بتوانیم به زودی آن ها را در اختیار 

مخاطبان قرار دهیم.
-منبع اصلی برای تعیین تاریخ سخنرانی ها 
عمدتًا همانی است که در آغاز هر نوار اعالم 
می شود و در صــورت نبودن ایــن منبع، دو 
کتاب »شریعتی به روایــت اسناد ســاواک« 
ــاواک«،  ــاد بــه روایـــت سـ و »حسینیه ی ارشـ
توسط  کــه  کتاب ها  اول  چــاپ  همچنین 

حسینیه ی ارشاد قبل از ممنوع القلم شدن 
شریعتی در 13۵1 به چاپ می رسیده است، 
منابع دیگر ما برای تاریخ گذاری سخنرانی ها 
بــوده اســت. در صــورت ناهمخوانی اسناد 
ک  در مورد تاریخ سخنرانی ها تواتر خبر مال
تاریخ گذاری بوده است. برخی اوقات تاریخ 
قمری ذکــر شــده و در تبدیل آن بــه تاریخ 
شمسی تفاوت هایی به وجود آمده است. 
از صد عنوان سخنرانی فقط ۷1 عنوان در 

دسترس است.

منابع اصلی ما برای تعیین نهایی تاریخ 	 
: سخنرانی ها عبارتند از

*»شریعتی، به روایت اسناد ساواک«، 	 
تدوین: مرکز اسناد انقالب اسالمی، 

: انتشارات مرکز انقالب اسالمی،  ناشر
چاپ اول: 1378، تیراژ 3000

*»حسینیه ارشاد، به روایت اسناد 	 
ساواک«تدوین: مرکز اسناد انقالب 

: انتشارات مرکز انقالب  اسالمی، ناشر
اسالمی، چاپ اول: 1383

*صوت ثابت آغاز نوارها که توسط حسینیه 
ارشاد در زمان سخنرانی ها و قبل از  آغاز هر 
اعــالم می کرده است.  را  تاریخ   ، سخنرانی 
به سخنرانی های  تاریخ ها منحصر  )ایــن 
حسینیه ارشــاد بوده و سخنرانی های ایراد 
شده در دانشکده ها و محافل خصوصی را 

دربر نمی گیرد.(
*تاریخ گذاری هایی که توسط »دفتر تدوین 
و تنطیم آثار شریعتی« صورت گرفته است. 
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در اختیار داشتن منابع اولیه از یک سو و 
 ، نزدیکی به ایام سخنرانی ها از سوی دیگر

این منبع را موثق ترین منبع کرده است.
مجموعه  ــاد،  ــ ــ ارش حسینیه  *تــاریــخــچــه 
مصاحبه هــا، دفاعیات و خــاطــرات ناصر 
حسینیه  ــارات  ــتـــشـ ــنـــاچـــی،13۸۴،انـ ــیـ مـ

ارشاد،3000 نسخه،۶1۷ صفحه.

الف( دوره ی اول: آبان 1347- آبان 1351

۱۳۴۷

۱- روش شناخت اسالم

معادل مکتوب: مجموعه آثار 28	 
زمان: 3 و 9 آبان 1347	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

بر  ایـــن ســخــنــرانــی  در  چــکــیــده: شریعتی 
اهمیت متد در پیشرفت علم تکیه می کند 
و بر همین اســاس اگرچه شناخت اسالم 
بــه یــک روش مــی دانــد،  را غیر قابل تقلیل 
می کوشد روشــی جدید پیشنهاد دهــد. در 
این نگاه برای شناخت اسالم باید اول قرآن 
را به عنوان مجموعه ی اندیشه ها و آثار فکری 
و علمی شخصیتی به نام اسالم شناخت 
و دوم تاریخ اسالم را بررسی کرد یعنی شرح 
تحوالتی که از آغاز تا بعثت و تا امروز بر آن 

گذشته است.
از شریعتی در  به دنبال چــاپ دو مقاله   *
در مهر  که  پیامبران«  کتاب »محمد خاتم 
13۴۷ به مناسبت پانزدهمین قرن بعثت از 
سوی حسینیه ی ارشاد به چاپ می رسد، از 
شریعتی دعوت می شود برای ایراد سخنرانی 
به همین مناسبت به تهران بیاید و در کنار 
این  باشد.  دیگر سخنرانان حضور داشته 
سخنرانی که در آغاز »نسل جدید مسلمان« 
اولــیــن سخنرانی شریعتی در  ــام داشــتــه،  ن
چنان که  نــه  و  ــت  اسـ ــاد  ــ ارشـ حسینیه ی 

ــردا« )به  تصور مـــی رود »نگاهی بــه تــاریــخ فـ
کتاب »مسلمانی در جست وجوی  نقل از 

ناکجاآباد«، ص 333، پاورقی 2۴(
به روایــت اسناد ســاواک ایــن سخنرانی در 
ــای سوم و نهم آبــان انجام شده اما در  روزه
مجموعه آثار تاریخ سوم و چهارم آبان ذکر 

شده است.
*این متن پس از استخراج توسط شریعتی 
حک و اصالح شده و پاره ای جابه جایی ها 
در آن صورت گرفته است. سخنرانی روز نهم 
آبان در آغاز کتاب استفاده شده و سخنرانی 
کــتــاب. تــفــاوت متن و  روز ســـوم در پــایــان 
صوت از این روست. نوار با مقدمه ای شروع 

می شود که در متن مکتوب نیست.
) در این سفر به تهران شریعتی سخنرانی 
ــری نــیــز در دانــشــگــاه مــلــی دربــــاره ی  ــگ دی
اگزیستانسیالیزم ایــراد می کند و نیز سفری 
به دانشکده ی نفت آبادان دارد که متأسفانه 
اثری از این دو صوت وجود ندارد. این متن 

در مجموعه آثار 2۴ به چاپ رسیده است.(

2- علی حقیقتی برگونه ی اساطیر

 	 ، : علی حقیقتی در اساطیر نام های دیگر
اسطوره ای در تاریخ

معادل مکتوب: مجموعه آثار 2۶	 
زمان: 15 و 1۶ اسفند 1347	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

با  انــســان  چکیده: شریعتی معتقد اســت 
باشدی  »باید  آن  پی  در  اســطــوره  ساختن 

ع( اگــرچــه یک  اســت کــه نیست«. عــلــی)
حقیقت تاریخی است اما در هیئت یک 
اسطوره به عنوان رب النوع عظمت، قداست 
و زیبایی در تاریخ متجلی شــده اســت تا 

. دعوتی باشد برای مؤمن امروز
*ایـــن متن تــوســط شریعتی ویــراســتــاری و 

حک و اصالح شده است.

۱۳۴۸

۳- امت و امامت

: امت و امامت در 	  نام دیگر
جامعه شناسی

معادل مکتوب: مجموعه آثار 2۶	 
زمان: 11، 12، 13 و 14 فروردین 1348	 
مکان: حسینیه ارشاد	 

در  کــه  می کند  کید  تأ شریعتی  چــکــیــده: 
این جا رویکردش به امت و امامت به عنوان 
یکی از کهن ترین و در عین حال مشهورترین 
ــول اعــتــقــادی تشیع، بــررســی وجهه ی  اصـ
است  آن  جامعه شناسانه ی  و  اجتماعی 
کــالمــی-اصــولــی آن نگاهی  و بــه وجــهــه ی 
چون  موضوعاتی  به  پرداختن  با  او  نـــدارد. 
مشروعیت  دیکتاتوری،  و  رهبری  تفاوت 
قدرت، نسبت اقلیت و اکثریت، سیاست 
بــر ایــن کــه آن چــه  کید  و پلیتیک ضمن تأ
می گوید یک نظریه اســت، در تــالش برای 
پــیــدا کـــردن مــصــداق هــای امــــروزی آن در 

حوزه ی فلسفه ی سیاسی است.
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*کنفرانس امت و امامت طی چهار شب 
ــراد شده  ــ ای ــاد  ارشــ مــتــوالــی در حسینیه ی 
است )محرم 13۸۹(. اسناد ساواک تاریخ 
سخنرانی را آذر این سال گزارش کرده است. 

)ص 11۹(
*ایـــن متن تــوســط شریعتی ویــراســتــاری و 

حک و اصالح و بازبینی شده است.

۴- تمدن و تجدد

معادل مکتوب: مجموعه آثار 31	 
زمان: 19 اردیبهشت 1348	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

ایــن سخنرانی میان  چکیده: شریعتی در 
تجدد و تمدن تفکیک قائل می شود و تجدد 
به  یا  آسیمیالسیون  هم معنای  و  مشابه  را 
عبارتی تشبه به تمدن می داند و این همان 
که با سرعت و از بیرون یا  پروسه ای است 
کشورهای در حــال توسعه تحمیل  بــاال به 
می شود، حال آن که تمدن پروسه ای است 
درونــی و مستلزم زمانی کند و آرام و همانی 
است که غرب طی قــرون طی کــرده است. 
شریعتی نتیجه می گیرد که ما به تمدن نیاز 
داریم و نه به شبه تمدن که در ظاهر متجدد 

است و با ابزار الیناسیون به میدان می آید.
*ایـــن متن تــوســط شریعتی ویــراســتــاری و 

حک و اصالح نشده است. 

۵- نگاهی به تاریخ فردا

معادل مکتوب: مجموعه آثار 31	 
زمان:20 مهر 1348	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

چــکــیــده: شــریــعــتــی بـــا تــرســیــم مــخــروطــی 
و  روشنفکران  عـــوام،  از  متشکل  فرهنگی 
با  که چگونه مــی تــوان  نوابغ نشان می دهد 
و  خصوصیات  وضعیت،  به  آن  شناخت 
افکار و گرایشات هر دوره ی تاریخی پی برد 
و با شناخت موقعیت نوابغی که بر رأس هرم 
را  جامعه  یک  آینده ی  شرایط  نشسته اند، 

پیش بینی کرد.
*این سخنرانی متأسفانه کیفیت متوسطی 
موجود  نسخه ی  از  مناسب تر  ــوار  ن و  دارد 

یافت نشد.
*ایـــن متن تــوســط شریعتی ویــراســتــاری و 

حک و اصالح شده است. 

۶- علی تنهاست

: تنهایی و علی	  نام دیگر
معادل مکتوب: مجموعه آثار 2۶	 
زمان: 11 آذر 1348	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

چکیده: این سخنرانی به 2۵ سال سکوت 
امام علی در تنهایی می پردازد و نیز درسی 
که او به عنوان یک امام، یک رهبر و یک قائد 

با پذیرفتن شکست به امتش ابالغ می کند.
*ایـــن متن تــوســط شریعتی ویــراســتــاری و 

حک و اصالح شده است.
 ۷- علی، حیات بارورش پس از مرگ

: پیروزی پس از شکست، 	  نام های دیگر
پیروزی در شکست، زندگی علی پس 

از مرگش
معادل مکتوب: مجموعه آثار 2۶	 
زمان: 12، 13، 14 آذر 1348	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

چکیده: در این سخنرانی شریعتی طی سه 
شب متوالی از تداوم و بقای تأثیرات زندگی 
ع( پس از مرگش سخن می گوید و این  علی)
، یک  واقعیت که چگونه به عنوان یک فکر
ایمان و یک راه به حیات خود ادامــه داده 

است.
*متون سخنرانی های اول و ســوم ایــن سه 
شریعتی  شــب(تــوســط  نیم  و  )هــفــت  روز 
ویراستاری و حک و اصالح شده اما متن 
دوم ایــن مجموعه توسط »دفــتــر تــدویــن و 

« ویراستاری گردیده است. تنظیم آثار
*در کتاب »حسینیه ارشاد به روایت اسناد 
ســاواک« از حضور ۴000 نفر در این جلسه 

صحبت می کند.)ص 11۹( 

۸- اسکوالستیک جدید

معادل مکتوب: مجموعه آثار 31	 
زمان: 13 آذر 1348	 
مکان: تهران، دانشگاه صنعتی شریف 	 

)آریامهر سابق(
خودشیفتگی  به  سخنرانی  ایــن  چکیده: 
کلیسا و  بــردگــی  از  ــدن  آزاد ش از  پــس  علم 
به  کــه  علمی  مـــی پـــردازد،  اسکوالستیک 

امــیــد هــدایــت انــســان جــایــگــزیــن تمامی 
بر  تسلط  با  و  می شود  گذشته  معبودها ی 
طبیعت به قــدرت می رسد و خــود بــدل به 
در  امـــروز  و  می شود  جدید  اسکوالستیکی 

خدمت سرمایه داری قرار می گیرد.
*این نوار کیفیت متوسطی دارد و متأسفانه 

نسخه ی مناسب تری در اختیار نداشته ایم.
ــان ایــن سخنرانی در اســنــاد  میان 13  * زم
آذر و 23 همین ماه در نوسان است. مکان 
این سخنرانی نیز  در اسناد ساواک و »دفتر 
« دانــشــگــاه صنعتی  تــدویــن و تنظیم آثـــار
در  شــده،  آورده  شریف(  )صنعتی  آریامهر 
زمــان،  در همان  پیاده شده  که متن  حالی 
مکان را دانشگاه تهران )تاالر فردوسی( ذکر 
کرده است. »دفتر تدوین و تنظیم مجموعه 
« تاریخ را نامشخص می داند. *کتاب  آثــار
ــاواک« تعداد  » شریعتی به روایــت اسناد س

مخاطبین را ۴00 نفر ذکر می کند.)ص 2۶2(
*ایـــن متن تــوســط شریعتی ویــراســتــاری و 

حک و اصالح شده است. 

۹- متدولوژی علم

معادل مکتوب: مجموعه آثار 31	 
زمان: 19 آذر 1348	 
مکان: تهران، مدرسه ی عالی بازرگانی 	 

تهران
چکیده: در این سخنرانی شریعتی به دالیل 
انحطاط مسیحیت و کشورهای اروپایی در 
قرون وسطا و نیز دالیل انحطاط و زوال تمدن 
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اسالمی در دوره ی طالیی اسالم می پردازد. 
او نداشتن متد یا نگرش علمی را از عوامل 
مهم این سقوط و داشتن آن را علت صعود 
تفکر  ورود  از نظر شریعتی  معرفی می کند. 
یونانی و تفکر هندی در قرون سوم و چهارم 
بــه جــوامــع اســالمــی و نیز بــه بینش قرآنی، 
این جوامع را به یونانی زدگی و صوفی زدگی 
دچار کرد. اگر نبود این دچارشدگی، ما ده 
قرن پیش می توانستیم تجربه ی رنسانس را 
روایــت  به  تعداد مخاطبین  باشیم.  داشته 
کتاب » شریعتی به روایــت اسناد ســاواک« 

هفتصد نفر بوده است. )ص 2۶۴(
*کیفیت صوت نامناسب است.

*ایــن متن توسط شریعتی حک و اصالح 
شده اما عناوین موجود در متن بعدها توسط 
»دفتر تدوین و تنظیم اثار شریعتی« افزوده 

شده است. 

۱۰- علی انسان تمام

معادل مکتوب: مجموعه آثار 25	 
زمان:20 و 21 آذر 1348	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

چکیده: آن چــه در میان ادیــان ابراهیمی و 
مکاتب اصلی مشترک است، معرفی تیپ 
ــده آل اســـت؛ در جــســت وجــوی انسانی  ــ ای
این  در  شریعتی  نیست.  و  باشد  باید  کــه 
کنفرانس به شرح وجــوه متعدد شخصیت 
امام علی می پردازد تا معلوم کند به چه معنا 

از او به عنوان انساِن تمام سخن می گوید.

*ایـــن متن تــوســط شریعتی ویــراســتــاری و 
ــده و تــقــدم-تــأخــر دو  ــالح شـ ــ حــک و اص

سخنرانی جا به جا شده است. 
دانشکده  در  بیخود«  »انــســان  )سخنرانی 
ادبــیــات دانــشــگــاه تــهــران در آذر 13۴۸کـــه 
در  و  نــیــســت  دســـتـــرس  در  آن  از  صــوتــی 

مجموعه آثار 2۵ به چاپ رسیده است.( 
) سخنرانی »سخنی درباره ی کتاب«،در روز 
افتتاح انجمن کتاب دانشجویان دانشکده 
که   13۴۸/۹/23 تاریخ  به  مشهد  ادبیات 
صوتی از آن دسترس نیست و در مجموعه 

آثار 2۵ به چاپ رسیده است.( 

۱۱- هجرت و تمدن

معادل مکتوب: مجموعه آثار 23	 
زمان: 4 و 5 دی 1348 )شوال 1389(	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

جلسه ی  دو  در  سخنرانی  ایــن  چکیده: 
متوالی در روزهـــای ۴ و ۵ دی 13۴۸ ایــراد 
بــه تأثیر هجرت در تکوین  شــده اســت و 

تمدن بشری از آغاز تاکنون پرداخته است.
*ایـــن متن تــوســط شریعتی ویــراســتــاری و 

حک و اصالح نشده است. 
تــاریــخ« سخنرانی شریعتی در  و  )»انــســان 
آمفی تئاتر دانشکده ی فنی دانشگاه تهران 
در تاریخ ۷ دی 13۴۸ است که متأسفانه از 
صوت آن اثری نمانده و متن پیاده شده ی آن 
در مجموعه آثار »انسان« )مجموعه آثار 2۴( 

به چاپ رسیده است.( 

۱2- میعاد با ابراهیم

معادل مکتوب: مجموعه آثار 29	 
زمان: 28 و 29 اسفند 1348، اول و دوم 	 

فروردین 1349
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

حج  مناسک  و  فلسفه  شریعتی  چکیده: 
را مبتنی بــر ســه اصـــل مـــی دانـــد: اتــصــال، 
اجتماع، حرکت منظم یا مهاجرت معطوف 

به یک آرمان.
این سخنرانی ها یک ماه پس از بازگشت از 
مکه و سفر حج در دو روز پایانی اسفند ۴۸ 
و دو روز اول سال بعد )فــروردیــن( صورت 
گـــزارش ســـاواک از حضور  گرفته اســت. در 
گسترده ی مردم در اولین روز سال در سالن 

حسینیه ی ارشاد سخن گفته می شود.
 

۱۳- تمدن قرون جدید

معادل مکتوب: مجموعه آثار 3۶	 
زمان: 1349-1348	 
مکان: دانشکده ی ادبیات مشهد	 

تمدن  و  فرهنگ  »خصوصیات  چکیده: 
قرون جدید« تنها صوت موجود از سلسله 
ادبیات  دانــشــکــده ی  در  شریعتی  دروس 
مشهد است. اهمیت این نوار در شناخت 
در  شریعتی  درســی  کالس های  مستقیم تر 
دانشکده ی مشهد در سال های تحصیلی 
ــد درسی  ۴۸-۴۹ و یا ۴۹-۵0 اســت. ]واح

»ویژگی های قرون جدید« در این دو سال و 
بــرای دانشجویان سال سوم رشته ی تاریخ 
ارائه می شده است.[ این دروس غالبا ضبط 
و توسط دانشجویان پیاده و تنظیم می شده 
بــه شکل  و  کنترل شریعتی(  بــا  )احــتــمــااًل 
پلی کپی در اختیار دانشجویان قرار می گرفته 
که نوارهای این درس  گفتنی است  است. 
و نیز درس »چونان کرگدن تنها سفر کن« را 
دانشکده ی  در  شریعتی  شاگردان  از  یکی 
دفتر  بــه   13۵۹ ــال  سـ در  مشهد  ادبـــیـــات 
تدوین و تنظیم مجموعه آثار شریعتی تقدیم 
که بعد از چاپ مجموعه آثــار 11 و  می کند 
12 )تاریخ تمدن( بوده و از همین رو تا سال 
13۶۹ که در ویژه نامه ی سیزدهمین سالگرد 
شریعتی به چاپ می رسد، جای دیگری به 
ثبت نرسیده بــوده اســت. این درس نهایتًا 
برای اولین بار در سال 13۸۵ در مجموعه 

آثار جوانی به چاپ می رسد.
*این متن توسط شریعتی ویراستاری نشده 

است. 

۱۴- چونان کرگدن تنها سفر کن!

معادل مکتوب: مجموعه آثار 3۶	 
زمان: 1349-1348	 
مکان: دانشکده ی ادبیات مشهد	 

چونان کرگدن تنها سفر کن درس های تاریخ 
تــمــدن شریعتی در دانــشــکــده ی ادبــیــات 
دانشگاه مشهد در سال تحصیلی ۴۹-۴۸ 
و ۴۹-۵0 است. ]واحد درسی تاریخ تمدن 



8081 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

در این دو سال و برای دانشجویان سال سوم 
رشته تاریخ ارائه می شده است.[ این دروس 
و  پیاده  دانشجویان  توسط  و  ضبط  غالبا 
تنظیم می شده )احتمااًل با کنترل شریعتی( 
و به شکل پلی کپی در اختیار دانشجویان 
قرار می گرفته است. گفتنی است که نوارهای 
کرگدن تنها  این درس و نیز درس »چونان 
کــن« را یکی از شــاگــردان شریعتی در  سفر 
دانشکده ی ادبیات مشهد در سال 13۵۹ به 
دفتر تدوین و تنظیم مجموعه آثار شریعتی 
تقدیم می کند که بعد از چاپ مجموعه آثار 
11 و 12 )تاریخ تمدن( بوده و از همین رو تا 
سیزدهمین  ویژه نامه ی  در  که  ســال 13۶۹ 
سالگرد شریعتی به چــاپ می رسد، جای 
دیــگــری بــه ثبت نرسیده بـــوده اســـت. این 
درس نهایتًا برای اولین بار در سال 13۸۵ در 

مجموعه آثار جوانی به چاپ می رسد.
*این متن توسط شریعتی ویراستاری نشده 

است. 

۱۵-یک، جلوش تا بی نهایت صفرها

معادل مکتوب: مجموعه آثار 35	 
زمان: زمستان 1348	 
مکان: مشهد- نشست خصوصی	 

تا بی نهایت صفرها  چکیده: یک جلوش 
کــه در ســال هــای پــایــانــی ۴0  متنی اســـت 
ــت.  ــه کـــودکـــان نــوشــتــه شـــده اس خــطــاب ب
کتاب نقِش جهت در  موضوع اصلی ایــن 

معنا بخشیدن به زندگی انسان است.

*شــریــعــتــی در خــلــوت خـــود ایـــن مــتــن را 
بازخوانی و با ضبط صوت خانگی ضبط 
از  ضبط  نامطلوب  کیفیت  اســـت.  ــرده  کـ

همین روست.
*متن مکتوب است
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۱۶- فلسفه ی نیایش

گاهی،  عشق ، 	  : مکتب سجاد: آ نام دیگر
نیاز و جهاد در نیایش

معادل مکتوب: مجموعه آثار 8	 
زمان: 13 فروردین 1349	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

چکیده: متنی مکتوب که توسط شریعتی 
ــان در حین  ــم زمـ ــــی مـــی شـــود و هـ ــوان روخــ
در  شریعتی  مــی افــزایــد.  شرحی  سخنرانی 
این سخنرانی با تفسیری فلسفی از نیایش، 
»دعا« را پس از مسئولیت و در ادامه ی جهاد 
و صبر معنا می کند و آن را تقویت کننده ی 

قدرت انسان می داند.

*توزیع تراکت در حسینیه ی ارشاد در 	 
حین سخنرانی با این مضمون: »پیوند 

مردم ما با مردم مبارز فلسطین ناگسستنی 
است. پیوند ما با مردم عراق ناگسستنی 

است«.
*این متن در زمان فعالیت حسینیه ی ارشاد 

و با نظارت شریعتی به چاپ رسیده است. 



8283 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

۱۷- اقبال مصلح قرن اخیر

معادل مکتوب: مجموعه آثار 5	 
زمان: 4 اردیبهشت 1349	 
مکان: حسینیه ی ارشاد، کنگره ی 	 

بزرگداشت اقبال
چکیده: در این سخنرانی اقبال به عنوان 
متفکری  و  جمال  سید  راه  ادامه دهنده ی 
که  متفکری  مــی شــود؛  معرفی  بنیان گذار 
پاسخ گوی نیازهای انسان امروزی است. با 
شناخت اقبال می توانیم به شناخت اسالم، 
شناخت مسلمانان، شناخت زمان حال و 

آینده دست یابیم.
*ایـــن متن تــوســط شریعتی ویــراســتــاری و 

حک و اصالح شده است. 

۱۸- تاریخ و ارزش آن در اسالم

معادل مکتوب: مجموعه آثار 29	 
زمان: 14 مرداد 1349	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

که  سخنرانی  ایـــن  در  شریعتی  چــکــیــده: 
بی مقدمه و به دلیل غیبت سخنران اصلی، 
ــراد شــده اســت به  ــاب خــویــی، ایـ دکتر زریـ
کــه بــه نقالی و  نقد تــاریــخ بــه شکل قــدیــم 
ــردازد.  ــی پ م می یابد  تقلیل  حــادثــه نــگــاری 
تاریخ علِم شدن انسان است و علم بررسی 
ــان. بــا ایــن تعریف  صــیــرورت انــســان در زمـ
بــرای  ناشناخته  دو  از  شریعتی  تــاریــخ  از 
مسلمانان نام می برد:  قــرآن و تاریخ اسالم 

که متأسفانه هر دو برای مسلمانان مجهول 
مانده، به رغم اهمیتی که اسالم برای تاریخ و 

شناخت آن قائل است.
*ایــن متن توسط شریعتی حک و اصالح 

نشده است. 

۱۹- مذهب علیه مذهب

معادل مکتوب: مجموعه آثار 22	 
زمان: 22 و 23 مرداد 1349	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

چکیده: این سخنرانی در دو شب متوالی 
ــراد شــده اســت. در  ــاد ای در حسینیه ی ارش
این سخنرانی شریعتی می کوشد نشان دهد 
که جنگ در تاریخ، جنگ مذهب علیه کفر 
نبوده بلکه همواره این مذهب است که در 

برابر مذهب قرار گرفته است.
اسناد  در  پیاپی  سخنرانی  دو  ایــن  تاریخ 
ســاواک 2۷ مــرداد آمده است. علی رهنما، 
در  مسلمانی  »شریعتی  کتاب  نویسنده ی 
اسناد  از  نقل  به  ناکجاآباد«  جست وجوی 
حسینیه ی ارشــاد از اول مــرداد یاد می کند 
آثــار  )ص 3۵۶( و »دفــتــر تنظیم و تــدویــن 
را عنوان  ــرداد  مـ و 23  تــاریــخ 22  شریعتی« 

می کند.
*کیفیت نوار موجود خراب است.

*ایــن متن توسط شریعتی حک و اصالح 
شده است. با نظارت و خواست شریعتی 
ســخــنــرانــی روز دوم در آغـــاز مــتــن آمـــده و 

سخنرانی روز اول در ادامه ی آن. 

2۰- روشنفکر و مسئولیت او در جامعه

معادل مکتوب: مجموعه آثار 20	 
زمان: 30 و 31 مرداد 1349	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

ایـــن ســخــنــرانــی به  چــکــیــده: شریعتی در 
چگونگی پیدایش روشنفکر در جوامع غربی 
و شرقی می پردازد و نیز رسالتی که روشنفکر 
در جامعه ی بشری و خاصه در جامعه ی 

خویش بر عهده دارد..
*ایــن متن توسط شریعتی حک و اصالح 

نشده است. 

2۱- فلسفه ی تاریخ از دیدگاه اسالم

معادل مکتوب: مجموعه آثار 19	 
زمان: 1 شهریور 1349	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

چکیده: در این سخنرانی شریعتی با بررسی 
تشابهات و افتراقات میان فلسفه ی تاریخ 
در اسالم با فلسفه ی تاریخ در دیگر مکاتب 
اصلی  مشخصات  فلسفی،  و  اجتماعی 
و  را مجاهدت  اســـالم  در  تــاریــخ  فلسفه ی 
مبارزه علیه بطالن های فلسفی- طبقاتی و 

اخالقی می داند.
یـــخ  ــه تـــار ــ ــیـــشـــگـــی ای کـ ــمـ *صـــــــــدای هـ
سخنرانی ها را در آغاز نوارهای حسینیه ی 
از 20 جمادی الثانی  اعــالم می کند  ارشـــاد 
13۹0 نام می برد که برابر است با اول شهریور 
13۴۹ و نه آبـــان. اسناد ســـاواک هم تاریخ 

اول شهریور را ذکر می کند. به نظر می آید که 
گوینده در  خطایی در اعــالن تاریخ توسط 
تبدیل قمری به شمسی صورت گرفته است.

*ایـــن متن تــوســط شریعتی ویــراســتــاری و 
حک و اصالح نشده است. 

ســخــنــرانــی ای   13۴۹ آذر  در  )شــریــعــتــی 
اقتصادی  »ریــشــه هــای  عــنــوان  تحت  نیز 
رنسانس« در مدرسه ی عالی بازرگانی دارد 
که متأسفانه صوت آن در دسترس نیست. 
متن این سخنرانی در مجموعه آثــار 31 به 

چاپ رسیده است.( 

22- سخنرانی های سفر حج در سال ۴۹

: حج در سال 1349	  نام دیگر
معادل مکتوب: مجموعه آثار 29	 
زمان: از سوم بهمن تا 27 بهمن 1349	 
مکان: مکه، مدینه، عرفات، منا، غار حرا	 

ایـــن مجموعه شــامــل چندین   چــکــیــده: 
حسینیه ی  ــاروان  ــ ک در  متوالی  سخنرانی 
ــه- ــجــ ــ ــاد در مــوســم حــج 13۴۹)ذی ال ــ ارش

ذی القعده 13۹0( است که با این عناوین به 
چاپ رسیده است:

مدینه:	 
-»مــــدیــــنــــه شـــهـــر هــــجــــرت و فــلــســفــه 

دعا«)۴۹/11/3 برابر با 2۵ ذی القعده ۹0(
ــقـــی  ــطـ ــنـ -»تــــــــــمــــــــــدن نـــــتـــــیـــــجـــــه ی مـ

مهاجرت«)۴۹/11/۴ (
ــواع مهاجرت« یا »مدینه، شهر  -»بــررســی ان
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هجرت«)۴۹/11/۵ (
-»نجات نسل جوان«)۴۹/11/۶(

مکه:	 
محمدتقی  اســتــاد  از  کــوتــاه  –سخنرانی 

شریعتی قبل از علی شریعتی
ــرک«)۴۹/11/11 برابر با 3 ذی  -»توحید و شـ

الحجه ۹0(
-»هجرت، امت و امامت«)۴۹/11/1۵(

-»تحلیلی از مناسک حج« یا »فلسفه حج 
در اسالم«)عرفات-۴۹/11/1۶(

 ۴۹/11/1۷ کــن«)  قربانی  را  -»اسماعیلت 
منی- عید قربان(

-»وصایت و شورا«)49/11/18-دومین 	 
شب وقوف در منا،جلسه پرسش و 

پاسخ:(
-»چه باید کرد؟«)۴۹/11/1۹(

ــاکــنــنــده ی دیــن  -»اســــــالم مــحــمــد، احــی
ابراهیم«)غار حرا(

– »طرح گوشه هایی از زندگی محمد از تولد تا 
بعثت«)آخرین روز اقامت در مکه(

ــاواک )ج.اول-ص  ــــت اســنــاد ســ *بـــه روای
3۵۷( بازگشت از حج به تاریخ 2۸  بهمن  

.13۴۹
*ایــــــن ســـخـــنـــرانـــی هـــا تـــوســـط شــریــعــتــی 

ویراستاری و حک و اصالح نشده است. 

2۳- بینش تاریخی شیعه

: کنفرانس مسجد الجواد، 	  نام های دیگر

اسالم دین تاریخ
معادل مکتوب: مجموعه آثار 19	 
زمان: 14 اسفند 1349)7 محرم 1390(	 
مکان: تهران، مسجد الجواد	 

چکیده: موضوع این سخنرانی مقایسه ای 
از  کــه  ــروزی تشیع  ــ ام اســت میان واقعیت 
نظر شریعتی در تناقض با موقعیت تشیع 
در تاریخ است؛ فاصله ای که از دین تا کفر 
ــروزی شیعه را  اســت. شریعتی چهره ی امـ
آن کــه  مــی دانــد حــال  انحطاط  دستخوش 
شیعه ی تاریخی توانسته بوده در سیاست، 
، عقیده و فلسفه جبهه و جهت  جامعه، فکر

جدیدی به وجود بیاورد.
*کتاب »حسینیه ارشـــاد به روایـــت اسناد 
ساواک«این سخنرانی  را به دعوت »انجمن 

اسالمی مهندسین« می داند.
این متن توسط شریعتی ویراستاری و حک 

و اصالح نشده است. 
)سخنرانی هنر در انتظار موعود ، سخنرانی 
آن  از  که متاسفانه  در مشهد در ســال ۴۹ 
صوتی به جا نمانده. این متن در م.آ.32 به 

چاپ رسیده است(
 

 1350

2۴- بازگشت به خویشتن

:  نیازهای انسان امروز	  نام های دیگر
معادل مکتوب: مجموعه آثار 4	 

زمان:  15فروردین 1350	 
، دانشکده ی جندی شاپور	  مکان: اهواز

کنفرانس شریعتی ضمن  چکیده: در این 
ضــرورت  و  »خویشتن«  از  تعریف  ــه ی  ــ ارائ
بــه خویشتن  بــازگــشــت  بــه آن،  بــازگــشــت 
تاریخی- فرهنگی و نیز اسالمی را مشروط 
به اتخاذ رویــکــردی انتقادی مــی دانــد و نه 

بازگشتی نوستالژیک.
*این سخنرانی در دانشکده ی جندی شاپور 
اهواز در فروردین 13۵0 ایراد شده و سپس در 
ایران و اروپا همراه با سخنرانی های دیگری 
« قبل از  تحت عنوان »نیازهای انسان امــروز

انقالب چاپ و منتشر شده است.
کیفیت مطلوبی  *متأسفانه نــوار موجود از 

برخوردار نیست.
*ایـــن متن تــوســط شریعتی ویــراســتــاری و 

حک و اصالح نشده است. 

2۵- تاریخ و شناخت ادیان

معادل مکتوب: مجموعه آثار 14و 15	 
زمان: 20 فروردین – 17 دی1350	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

شامل  ادیـــان  شناخت  و  تــاریــخ  چکیده: 
ــان و مذاهب  ــاره ی ادیـ ــ چــهــارده درس درب
که از 20 فروردین 13۵0  غیرابراهیمی است 
در زیرزمین حسینیه ی ارشاد آغاز می شود 
و تــا 1۷ دی 13۵0 همان ســال ادامـــه پیدا 

می کند.
*بــه گـــزارش اســنــاد ســـاواک در جــریــان این 

جلسات و طی زمان پرسش و پاسخ، بارها 
برخی از دانشجویان در اعتراض به فضای 
سیاسی بسته و سرکوب نیروهای چریکی، 
مــی کــرده انــد.  قطع  را  شریعتی  سخنرانی 
جمعیت از حد کالس بیشتر بــوده است. 
دکتر می خواهد سؤاالت را بعد از پایان کالس 
بپرسند. در درس دوم برخی از پاورقی ها در 

صوت نیست و بعدًا اضافه شده است.
بنیاد  تــوســط  سخنرانی ها  ایــن  *عــنــاویــن 
فرنگی دکتر علی شریعتی بر اســاس متن 
 ، آثــار انتخاب شــده اســت و در مجموعه 

دروس فقط با اعداد تفکیک شده اند. 

۱-2۵- تاریخ ادیان

درس اول: طرح مقدماتی دروس تاریخ 	 
ادیان

معادل مکتوب: مجموعه آثار 14	 
تاریخ: 20 فروردین1350	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

به  دروس  سلسله  ایــن  اول  درس  چکیده: 
طرح مقدماتی تاریخ ادیان اختصاص دارد. 

2۶- حسین وارث آدم

: میراث آدم	  نام دیگر
معادل مکتوب: تاکنون به چاپ نرسیده 	 

است.
زمان: 3  اردیبهشت1350 )28 صفر 	 

)1391
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مکان: حسینیه ی ارشاد	 
چکیده: حسین وارث آدم تفسیری است 
فلسفی از تاریخ، با نگاهی تــازه به واقعه ی 

عاشورا و بازخوانی زیارت وارث.
 13۴۹ ســـال  در  آدم  وارث  حسین  کــتــاب 
ــن متن پــس از آغــاز  ــده اســـت. ای نوشته ش
سخنرانی های شریعتی در حسینیه ی ارشاد 
در سه نوبت توسط شریعتی روخوانی شده 
که شریعتی  اســت. این اولین نوبت است 
این متن مکتوب را روخوانی می کند و البته 
با اظهاراتی به عنوان مقدمه. رحلت حضرت 
رسول ، شهادت امام حسن و اولین سالگرد 
گـــذاران  از بنیان  ــای  شاهچراغی  آقـ فــوت 
حسینیه ارشاد  بهانه ای بوده است برای ارائه 

این متن مکتوب.
تـــاریـــخ و  بـــا درس دوم  ــن ســخــنــرانــی  ــ *ایـ

شناخت ادیان هم زمان است.
*در اسناد ساواک ۵ اردیبهشت ذکر شده 

است. 

2-2۵- تاریخ و شناخت ادیان

معادل مکتوب: مجموعه آثار 14	 
درس دوم: مذاهب ابتدایی	 
تاریخ: 3 اردیبهشت 1350	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

 
*جلسه پرسش و پاسخ این درس در تاریخ 
پنج شنبه ۹ اردیبهشت برگزار شده  و در م.آ. 

به چاپ رسیده است. 

2۷- ماشین در اسارت ماشینیسم

معادل مکتوب: مجموعه آثار 31	 
زمان: 5 اردیبهشت 1350 )29 صفر 	 

)1391
مکان: تهران، دانشکده ی پلی تکنیک	 

با  ایـــن ســخــنــرانــی شریعتی  چــکــیــده: در 
نقد  ــه  ب ماشینیسم  از  تکنیک  تفکیک 
سیستمی می پردازد که زندانی شدن انسان 
که  اتوماتیزِم سیستمی  را موجب می شود، 
قرار بوده موجبات آزادی انسان و تسلط او 
را بر طبیعت فراهم کند. انسان در خدمت 
تکنیک یا تکنیک در خدمت انسان پرسش 
اصلی این سخنرانی است. شریعتی به یکی 
مــدرن – ماشینیسم-  از جلوه های تمدن 
آن  تکنیک  توسط  الیناسیون  مــی پــردازد. 
جایی اتفاق می افتد که تکنولوژی با ادعای 
آزادی  آوردن  فــراهــم  و  طبیعت  بــر  تسلط 

انسان، خود بدل به زندان انسان می شود.
*این نوار از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست 
وجــود  مناسبت تر  نسخه ای  متأسفانه  و 

ندارد.
*بــر ســر تــاریــخ ایــن سخنرانی اخــتــالف در 
منابع وجــود دارد. مجموعه آثــار تاریخ این 
کــرده و صوت  سخنرانی را ۵ شهریور ذکــر 
همیشگی آغاز نوارهای مربوط به سخنرانی 
اردیبهشت   ۵ از  ارشــــاد  حسینیه ی  در 
صحبت می کند که با 2۹ صفر ۹1 هماهنگی 
دارد. عالوه بر این نکته، کالس های تاریخ و 
شناخت ادیــان نیز از 2۵ تیر 13۵0 تا 2 مهر 

این  در  شریعتی  و  نمی شود  بــرگــزار   13۵0
بازه ی زمانی به مصر سفر می کند.

*ایـــن متن تــوســط شریعتی ویــراســتــاری و 
حک و اصالح نشده است. 

2۸- استانداردهای ثابت در تعلیم و 
تربیت

معادل مکتوب: مجموعه آثار 29	 
زمان: 7 اردیبهشت 1350	 
مکان: تهران، دانشسرای عالی سپاه 	 

دانش
چکیده: موضوع این سخنرانی استانداردها 
در تعلیم و تربیت اســت. از نظر شریعتی، 
ــیــده ی  ــد زای اســتــانــدارد هــای ثــابــت و راکــ
ــی حاصل  ــان ــد اســـت و زم ــ نــظــام هــای راک
، یک مذهب و یک  که یک عصر می شود 
اندیشه در قالب های ثابت متصلب شود 
و می کوشد از طریق آموزش این قالب های 
بــر نسل آینده  جــامــد و بــه ارث رســیــده را 
کند. از نظر شریعتی معلم باید با  تحمیل 
اتخاذ نگاه انتقادی تنها بر یک اصل مؤمن 

باشد و آن اصل شناخت انسان است.
*این سخنرانی در ساعت یازده و نیم تا دو 

نیمه شب ایراد شده است.
*کیفیت صوت بد است. 

۳-2۵- تاریخ و شناخت ادیان

معادل مکتوب: مجموعه آثار 14	 
درس سوم: تعریف دین	 

تاریخ: 17 اردیبهشت 1350	 
مکان: حسینیه ی ارشاد 	 

۴-2۵- تاریخ و شناخت ادیان

معادل مکتوب: مجموعه آثار 14	 
درس چهارم: مذاهب چین و هند	 
تاریخ: 31 اردیبهشت 1350	 
مکان: حسینیه ی ارشاد 	 

*جلسه پرسش و پاسخ این درس در م.آ.1۷ 
صفحه 32۹ به چاپ رسیده است. 

۵-2۵- تاریخ و شناخت ادیان

معادل مکتوب: مجموعه آثار 14	 
درس پنجم: طرح بینش شرقی و غربی	 
تاریخ:  14 خرداد 1350	 
مکان: حسینیه ی ارشاد 	 

*جلسه پرسش و پاسخ این درس در  م.ا.1۴ 
به چاپ رسیده است. 

2۹– حسین وارث آدم

معادل مکتوب: مجموعه آثار 17 	 
)ضمیمه(

زمان: 28 خرداد 1350 )24 ربیع الثانی 	 
)1392

مکان: حسینیه ی ارشاد	 
*این سخنرانی هم زمان با درس ششم تاریخ 
ــان ایــراد شــده و شریعتی  از اینکه برای  ادی
دومین بار است که متنی را روخوانی می کند 
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اردیبهشت  در  اول  ــار  )ب  . می گوید  سخن 
مــرگ  ســالــگــرد  مناسبت  ــه  ب ــال  سـ همین 
شاهچراغی، از بنیانگذاران حسینیه ارشاد، 
ایـــن مــتــن مــکــتــوب خـــوانـــده شـــده اســت( 
ــت انـــدرکـــاران »دفتر  ــن مــتــن، تــوســط دس ای
درس 1۸  جانشین   ،» ــار آثـ تنظیم  و  تدوین 
اسالمشناسی تلقی گشته )بنا بر خاطرات 
رو در  از هــمــیــن  و  ــردان شــریــعــتــی(  ــاگــ شــ
)م.آ.1۷(  هندسی  اسالمشناسی  ضمیمه 
بــه چــاپ رســیــده اســـت. حــال آنکه تاریخ 
از تاریخ درس  ایــن سخنرانی یکسال قبل 
1۸ اسالم شناسی )2 تیر 13۵1( ذکر شده و 
نمی تواند جانشین آن درس باشد . توضیح 
دفتر تدوین این است که شریعتی به دلیل 
تعداد  ــودن  بـ قلیل  و  دانــشــجــویــان  غیبت 
حضار تصمیم می گیرد به جای سیر طبیعی 
کالس این متن را برای بار دوم روخوانی کند. 
اما چنین پیدا است که دلیل دیگری برای 
این تکرار وجود داشته و به سیر کالس های 

اسالم شناسی ربطی ندارد.
وارث  »حسین  سخنرانی  از  اسناد  *برخی 
نیز سخن  آدم« در دانشکده پلی تکنیک 
گفته اند. اما در این سخنرانی هیچ اشاره ای 
به محیط دانشگاه نیست و به نظر می آید که 
شریعتی با مخاطب های همیشگی کالس 

های حسینیه ارشاد سخن می گوید. 

۶-2۵- تاریخ و شناخت ادیان

معادل مکتوب: مجموعه آثار 14	 

درس ششم: ورود به دنیای هند	 
تاریخ: 28 خرداد1350	 
مکان: حسینیه ی ارشاد 	 

۷-2۵- تاریخ و شناخت ادیان

معادل مکتوب: مجموعه آثار 14	 
درس هفتم: شناخت مذاهب هند	 
تاریخ: 11 تیر 1350	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

*در جزوه ای که در همان ایام به شکل پلی 
کپی تکثیر می شده  تاریخ 13 تیرماه را ذکر 

کرده. 

۳۰- فاطمه فاطمه است

: بانوی نمونه ی اسالم	  نام دیگر
معادل مکتوب: مجموعه آثار 21	 
زمان:  14 و 15 تیرماه 1350	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

ایـــن ســخــنــرانــی شریعتی به  چــکــیــده: در 
تحلیل اجتماعی وضعیت زنان در غرب و 
شرق پرداخته و با تیپ شناسی زن سنتی و 
متجدد در ایران به دنبال ارائه ی الگوی سوم، 
ع( را معرفی می کند. این سخنرانی  فاطمه)
ســال  ســخــنــرانــی  برجسته ترین  عــنــوان  ــه  ب

)13۵0( در حسینیه ی ارشاد شناخته شد.
عرضه  متوالی  روز  دو  در  سخنرانی  *ایــن 
شده است و از همین رو در برخی اسناد، 
تاریخ 1۴ تیر ذکــر شــده  و در برخی  اسناد 

تاریخ 1۵ .  کتاب »حسینیه ارشاد به روایت 
اسناد ساواک  11 و 1۴ تیرماه را ذکر می کند. 
و در تبدیل تاریخ قمری به شمسی )  13-12 
جمادی االولی 13۹1(  1۴ و 1۵ تیر درست تر 

به نظر می آید.
*ایـــن متن تــوســط شریعتی ویــراســتــاری و 

حک و اصالح شده است. 

۸-2۵- تاریخ و شناخت ادیان

معادل مکتوب: مجموعه آثار 15	 
درس هشتم: درباره ی تشیع	 
تاریخ: 25 تیرماه 1350	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

*از 2۵ تیر 13۵0 تا 2 مهر 13۵0 هیچ کالس 
و سخنرانی ای برگزار نشده است. )سفر به 

مصر( 

۹-2۵- تاریخ و شناخت ادیان

معادل مکتوب: مجموعه آثار 15	 
درس نهم: اصول کلی مذهب ودا	 
تاریخ: 7 آبان 1350	 
مکان: حسینیه ی ارشاد 	 

۳۱- انتظار، مذهب اعتراض

معادل مکتوب: مجموعه آثار 19	 
زمان: 8 آبان 1350 )10 رمضان 1391(	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

ــتــظــار را  چــکــیــده: شــریــعــتــی فــلــســفــه ی ان

او  بــه تعبیر  مـــی دانـــد.  ــراض  ــت اع فلسفه ی 
بخشنده ی  انتخاب،  عصر  غیبت  عصر 
و  عقلی  اســتــدالل  و  تــاریــخــی  خوشبینی 
روحــی اســت و از همین رو انتظار نه تنها 
یک اصل فطری و انسانی است که اصلی 

اجتماعی نیز هست. 

۳2- تشیع علوی، تشیع صفوی

معادل مکتوب: مجموعه آثار  9	 
زمان: 9 آبان 1350	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

چکیده: شریعتی در این سخنرانی به سیر 
تاریخی اسالم پرداخته و دالیل تبدیل اسالم 
از »نهضت« به »نظام« را در تقابل میان دو 
صفوی  شیعه ی  و  علوی  شیعه ی  شکل 
و نیز تسنن محمدی و تسنن امــوی نشان 

می دهد.
*ایـــن متن تــوســط شریعتی ویــراســتــاری و 

حک و اصالح شده است. 

۳۳- مسئولیت شیعه بودن

: شیعه	  نام دیگر
معادل مکتوب: مجموعه آثار 7	 
زمان: 15 آبان 1350	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

چکیده: شریعتی در این کنفرانس می کوشد 
نشان دهد که تعلق به هر تفکر و اعتقادی – 
گاهانه  از جمله شیعه بودن- از هنگامی که آ
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و انتخابی باشد، مسئولیت آفرین نیز هست 
و باید منجر بــه نوعی رفــتــار و عمل شــود. 
شیعه بودن در این رویکرد یعنی علی را نه 

. چون بتی پرستیدن که پیروی کردن از او
*صوت آغاز نوار تاریخ این سخنرانی را 1۷ 
آبان ذکر کرده است اما »حسینیه به روایت 
« ا 1۵ آبان  اسناد ساواک« و »دفتر تدوین آثار
را ذکر می کند. از این رو ما همان 1۵ آبان را 

دقیق تر می دانیم.
*این متن در زمان فعالیت حسینیه ی ارشاد 
به چاپ رسیده است اما معلوم نیست که 

توسط شریعتی بازبینی شده باشد. 

۳۴- چه نیازی به علی؟

: 23 سال مبارزه برای مکتب، 	  نام دیگر
25 سال سکوت برای وحدت، پنج 

سال حکومت برای عدالت، 23 سال 
فداکاری در راه مکتب، »علی، مکتب، 

عدالت« ،» 23 سال فداکاری در راه 
مکتب«

معادل مکتوب: مجموعه آثار 2۶	 
زمان: 1۶ آبان 1350)18 رمضان 1391(	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

چکیده: شریعتی در این سخنرانی از امکان 
و ضرورت برقراری نسبت میان چهره های 
تاریخی و  انسان امــروز سخن می گوید . با 
این پرسش: چه نیازی است به علی؟ برای 
کــردن پاسخ، شریعتی به تشریح سه  پیدا 
دوره ی زندگی امام علی می پردازد. دوره ی 

اول مربوط به 23 سالی است که او پابه پای 
پیامبر برای »استقرار مکتب« مبارزه می کند. 
برابر  دوره ی دوم 2۵ سال سکوت علی در 
جبهه های داخــلــی پــس از مــرگ پیامبر با 
دغدغه ی حفظ »وحــدت« اســت. دوره ی 
سوم پنج سال حکومت امام علی است به 

قصد استقرار »عدالت«. 

۳۵- آری این چنین بود برادر

معادل مکتوب: مجموعه آثار 22	 
زمان: 18 آبان 1350	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

چــکــیــده:  ســخــنــرانــی»آری این چنین بود 
« در پی سفری به مصر و در غالب نامه  برادر
خطاب به یکی از بردگانی نوشته می شود 
که در ساخت اهــرام ثالثه از آن ها استفاده 
می شده است. در این نامه شریعتی صدای 

فراموش شدگان تاریخ می شود.
*دفتر تدوین آثــار شریعتی و »حسینیه به 
روایت اسناد ساواک« تاریخ این سخنرانی را 
1۸ آبان ذکر کرده اند اما در صوت سخن از 

1۸ بهمن است. 

۳۶-علی، بنیان گذار وحدت

معادل مکتوب: مجموعه آثار 2۶	 
زمان: 19آبان	 

آبان 13۵0

مکان: حسینیه ی ارشاد	 
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چکیده: در این سخنرانی شریعتی به نقش 
ع( در ایــجــاد وحـــدت در صفوف  عــلــی)

پیروان پس از مرگ پیامبر پرداخته است. 
*این سخنرانی توسط دفتر تدوین آثار تنظیم 

و ویراستاری شده است. 

۳۷- پدر، مادر، ما متهمیم

معادل مکتوب: مجموعه آثار 22	 
زمان: 21-20 آبان 1350	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

چکیده: در این سخنرانی شریعتی به تفاوت 
میان دو نسل در زمانه ی خویش می پردازد و 
نسل خود را در برابر نسل آینده ای که از دین 

فاصله گرفته است متهم می داند.
ــی دو روز مــتــوالــی در  ــن ســخــنــرانــی ط ــ *ای
ــای احیا بــرگــزار گــردیــده اســـت. در  شــب ه
مورد تاریخ این سخنرانی تردید وجود دارد. 
کتاب »شریعتی مسلمانی  علی رهنما در 
در جــســت وجــوی نــاکــجــاآبــاد« تــاریــخ این 
که  سخنرانی را ۸ آبــان می داند. اما از آنجا 
مذهب   ، »انتظار سخنرانی  ــان  آب  ۸ تاریخ 
اعتراض است« و از همین رو تاریخ 20  آبان 

دقیق تر به نظر می آید.
*ایـــن متن تــوســط شریعتی ویــراســتــاری و 

حک و اصالح شده است. 

۱۰-2۵- تاریخ و شناخت ادیان

معادل مکتوب: مجموعه آثار 15	 

درس دهم: تزهای اساسی تاریخ ادیان	 
تاریخ: 21 آبان 1350	 
مکان: حسینیه ی ارشاد 	 

۳۸– از کجا آغاز کنیم؟

معادل مکتوب: مجموعه آثار 20	 
زمان: 1 آذر 1350	 
مکان: دانشگاه صنعتی شریف	 

چکیده: شریعتی در این کنفرانس برای پیدا 
به عقب افتادگی جامعه ی  کــردن پاسخی 
ما با طــرح چند پرسش آغــاز می کند. پیدا 
کردن پاسخ بر عهده ی چه کسانی است؟ 
روشنفکران  عهده ی  بر  شریعتی  گمان  به 
است که نه عوام اند و نه دانشمندان؛ کسانی 
گاهی  کــه نسبت بــه وضــع انــســانــی خــود آ
تــاریــخــی و اجــتــمــاعــی دارنــــد و احــســاس 
چه؟  ــرای  ب این که  دوم  پرسش  مسئولیت. 
بــرای این که بتوانند جامعه را تغییر دهند. 
ســؤال سوم این که از کجا باید آغــاز کنند؟ 
تیپ  شناسایی  از  باید  شریعتی  نگاه  در 
کنند. پاسخ  فرهنگی جامعه ی خود آغــاز 
نهایی شریعتی برای جامعه ی ما آغاز کردن 
و ایجاد تغییر در بینش  از رنسانس دینی 
مذهبی است به دلیل مذهبی بــودن تیپ 

فرهنگی جامعه.
ــت اسناد ســـاواک«)ص  *»شریعتی به روای
3۹۴( تاریخ 2 آذر را ذکر کرده است اما »دفتر 
تدوین آثار « و »صوت « آغاز نوارها تاریخ اول 

آذر را تأیید می کنند. 

۱۱-2۵- تاریخ و شناخت ادیان

معادل مکتوب: مجموعه آثار 15	 
درس یازدهم: بودا، مصلح دین ودا	 
تاریخ: 5 آذر 1350	 
مکان: حسینیه ی ارشاد 	 

۱2-2۵- تاریخ و شناخت ادیان

معادل مکتوب: مجموعه آثار 15	 
درس دوازدهم: هند در واپسین نگاه	 
تاریخ: 19 آذر 1350	 
مکان: حسینیه ی ارشاد 	 

*جلسه پرسش و پاسخ این درس در م.ا. 1۵ 
به چاپ رسیده است. 

۱۳-2۵- تاریخ و شناخت ادیان

معادل مکتوب: مجموعه آثار 15	 
درس سیزدهم: آغاز مذهب در ایران	 
تاریخ: 3 دی 1350	 
مکان: حسینیه ی ارشاد 	 

۱۴-2۵- تاریخ و شناخت ادیان

معادل مکتوب: مجموعه آثار 15	 
درس چهاردهم: مذهب زرتشت	 
تاریخ: 17 دی 1350	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

برخی از این دروس )دروس اول تا چهارم( 
در زمان حسینیه ی ارشاد پیاده و با نظارت 
شریعتی به شکل پلی کپی تکثیر می شده 

اســت امــا توسط او تنظیم نشده اســت. به 
که حجم باالی سخنرانی ها در  نظر می آید 
این ایام چنین فرصتی را برای شریعتی باقی 

نمی گذاشته است.
*جلسه پرسش و پاسخ این درس در م.ا. 1۵ 

به چاپ رسانده است. 

۳۹– حج ۵۰

معادل مکتوب: مجموعه آثار 29	 
زمان: از 24 دی تا 9 بهمن 1350	 
مکان: در سفر حج 	 

چکیده: این مجموعه نشست های پیاپی 
از 2۴ دی 13۵0 تا ۹ بهمن در سومین سفر 
کــاروان  با  و مدینه همراه  به مکه  شریعتی 
برگیرنده ی  در  و  اســت  ارشـــاد  حسینیه ی 
هفت سخنرانی. تاریخ هــای ذکــر شــده در 
از 1۵  ــوده است.شریعتی  ب ــوار غیر دقیق  ن
کــرده  ــاز  ــالم شناسی را آغ بهمن دروس اس
است و نمی توانسته است در 2۶ بهمن در 

عربستان بوده باشد.

: ی	  عناوین این سخنرانی ها عبارتند از
مدینه

ــال در بــیــســت و سه  ــ ــه س -بــیــســت و سـ
«)2۴دی ۵0( روز

-»اهمیت مهاجرت در اسالم و بررسی پنج 
نوع مهاجرت در قرآن«)2۵ دی(

آن«)2۶  اطـــراف  و  مسجدالنبی  -»کــروکــی 
بهمن(
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مکه
ــام و  ــکـ ــال احـ ــمـ ــد، زیـــربـــنـــای اعـ ــیـ ــوحـ -»تـ

احساسات«)30دی(
کعبه نیز  کعبه رســیــده ای در  -»اکــنــون بــه 

ممان«)؟(
کلی«)۷ بهمن- -»بازنگری و نتیجه گیری 

منی(
ــهــمــن- منی  ــده« )۹ ب ــ ــن ــ -»قـــــــرار بـــــرای آی

-گفت وشنود(
 *ایــن متون توسط شریعتی ویــراســتــاری و 

حک و اصالح نشده است. 

۴۰- سلسله دروس اسالم شناسی

معادل مکتوب: مجموعه آثار 1۶، 17، 	 
18

زمان: از 15 بهمن 1350 تا 19 آبان 1351	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

عــنــوان  تــحــت  شریعتی  دروس  *سلسله 
تاریخ 1۵ بهمن  از  اسالم شناسی هندسی 
13۵0 آغاز می شود و تا آخرین روز فعالیت 
مجاز حسینیه ی ارشاد یعنی 1۹ آبان 13۵1 
و  بیست  مجموع  در  می کند.  پیدا  ــه  ادامـ
هفت درس. این جلسات به شکل هفتگی 
برگزار می شده  و پایان همه کالس ها)تقریبا( 

جلسات پرسش و پاسخ برقرار بوده است. 

۱-۴۰- دروس اسالم شناسی

معادل مکتوب: مجموعه آثار 1۶	 

درس اول : طرح هندسی مکتب	 
تاریخ: 15 بهمن 1350	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

بــرگــزار می شود.     جلسه پرسش و پاسخ 
)م.ا.1۶( 

2-۴۰-دروس اسالم شناسی

معادل مکتوب: م.آ. 1۶	 
درس دوم: طرح هندسی مکتب)2(	 
تاریخ: 22 بهمن 1350	 
مکان: حسینیه ارشاد	 

کم افـــراد در جلسه اول،  *بــه دلیل حضور 
در  خـــود  بحث  تــکــرار  بــه  مجبور  شریعتی 
جلسه دوم می شود  و از همین رو  ترجیح 
متن  یـــک  در  را  درس  دو  ــن  ــ ای مـــی دهـــد 
گنجانده و تحت یک عنوان در همان زمان 

به چاپ برساند.
بــرگــزار می شود.     جلسه پرسش و پاسخ 

)م.ا.1۶( 

۳-۴۰- دروس اسالم شناسی

معادل مکتوب: مجموعه آثار 1۶	 
درس سوم: جهان بینی توحید	 
تاریخ: 29 بهمن 1350	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

بــرگــزار می شود.     جلسه پرسش و پاسخ 
)م.ا.1۶( 

۴۱- شهادت

معادل مکتوب: مجموعه آثار 19	 
زمان: ۶ اسفند 1350	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

که  سخنرانی  ایـــن  در  شریعتی  چــکــیــده: 
ــده اســــت، حــادثــه ی  در تــاســوعــا ایــــراد شـ
عاشورای سال ۶0 هجری در کربال را نماد نه 
گفتن به نظام غاصبی می داند که با ادعای 
مــیــراث داری بــر قــدرت نشسته اســت و از 
همین رو انتخاب شهادت را از سوی امام 
حسین به قصد افشا کردن غصب و نشان 
دادن حقیقت و به قصد تضمین حیات 

یک ملت تفسیر می کند.
*این سخنرانی به روایت کتاب »شریعتی به 
روایــت اسناد ســاواک« در ساعت 10 صبح 
۶ اسفند 13۵0 مصادف با روز تاسوعا ایراد 
گردیده است. تعداد شرکت کنندگان در این 
مراسم دو هزار نفر گزارش شده. یکی از بانوان 
شرکت کننده شروع به خواندن اعالمیه ای 
که متعاقب این  آزادی می کند  از نهضت 
با  ــان شعارهایی  از جــوان جــریــان عــــده ای 
بر  درود  آزادی،  نهضت  بــر  درود  مضمون 
احمد رضایی و درود بر خمینی می دهند و 
مسئوالن حسینیه مجبور می شوند جمعیت 

را دعوت به آرامش کنند. )ص ۴3۴( 

۴-۴۰- دروس اسالم شناسی

معادل مکتوب: مجموعه آثار 1۶	 
درس چهارم: توحید، زیربنای 	 

جامعه شناسی

تاریخ: ۶ اسفند 1350	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

*این کالس در ساعت سه و نیم بعدازظهر 
برقرار می شود و پس از سخنرانی »شهادت«.

*صــوت این درس متأسفانه ناقص است 
و در آرشیو حسینیه ی ارشــاد نیز به شکل 

کامل وجود ندارد. 

۴2- حسین وارث آدم

معادل مکتوب: مجموعه آثار 19	 
زمان: 7 اسفند 1350	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

ــار در ظهر  ب بـــرای سومین  *ایـــن سخنرانی 
در  و   )13۵0 اسفند   ۷(  13۹2 عـــاشـــورای 
حسینیه ی ارشــاد ایــراد شده و قرائت متن 
ســـال ۴۹  در  شریعتی  کــه  اســـت  مکتوبی 
نوشته بــوده و پیش از ایــن در دو نوبت در 
حسینیه ی ارشــاد با مقدمه هایی متفاوت 
روخــوانــی کــرده اســت. چنین پیداست که 
شریعتی قبل از سخنرانی »پس از شهادت« 
که در شب همان روز در مسجد نارمک ایراد 
می کند، این متن را نیز ظهر در حسینیه برای 

مخاطبان می خواند.
*بر اساس متن مکتوب. 

۴۳- پس از شهادت

معادل مکتوب: مجموعه آثار 19	 
زمان: 7 اسفند 1350	 



9697 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

مکان: مسجد نارمک	 
چکیده: در مورد سخنرانی »پس از شهادت« 
از دو نسبت مستقیم با مبارزات چریکی آن 
ایام در خاطرات سخن گفته می شود: مرگ 
کــه در پی  احمد رضــایــی در بهمن 13۵0 
تعقیب و گریز با مأموران ســاواک با سیانور 
به زندگی خود پایان داد؛ مجاهدی که گفته 
ــاد رفــت وآمــد  مــی شــود بــه حسینیه ی ارشــ
کاظم سامی( و نیز  داشته )خاطرات دکتر 
اعــدام بـــرادران احــمــدزاده که در 11 اسفند 
)چهار روز پس از این سخنرانی( در تپه های 
ــدان اویـــن صـــورت مــی گــیــرد و بــه دلیل  ــ زن
نزدیکی شریعتی به خانواده ی احمدزاده و 
پدر این دو چریک، به شدت تحت تأثیر این 
وقایع بــوده اســت. )اطــالع قبلی از احتمال 

اعدام(
گـــزارش اسناد ســـاواک در پایان این  بر  بنا 
ــظــاهــرات بــاشــکــوهــی توسط  ســخــنــرانــی ت
حاضران در مسجد برپا می شود و جلسه با 
دستگیری تعداد وسیعی از حاضران به پایان 
سخنرانی  کسی  شریعتی  از  قبل  می رسد. 
نیم  و  از ساعت هشت  می کند. شریعتی 
ــاز می کند و به  شــب ســخــنــرانــی اش را آغـ
مدت نیم ساعت. سخن می گوید. پس از 
سخنرانی و هنگام خروج چراغ ها خاموش 
می شوند و عـــده ای حــدود دویــســت نفر و 
ــوان شعار مــی دادنــد: »مــا به شهدا  اکثرا ج
ملحق می شویم« و با دخالت پلیس و مردم 
در ساعت 22 جمعیت پراکنده می شوند 

)شریعتی بــه روایـــت اســنــاد ســـاواک، جلد 
اول-ص ۴۴1(. 

۵-۴۰- دروس اسالم شناسی

معادل مکتوب: مجموعه آثار 1۶	 
درس پنجم: توحید به عنوان بینش 	 

تاریخی
تاریخ: 13 اسفند 1350	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

*شریعتی در این کالس از برگزاری نمایشگاه 
آقــای  و  ــورد(  ــنـ )رهـ کاظمی  خــانــم  نقاشی 
ــاالر زیــرزمــیــن  ــ ــوی در ت ــوس )مــیــرحــســیــن( م
حسینیه ی ارشــاد سخن می گوید. و نیز به 
سخنرانی پرویز خرسند در روز عاشورا –قبل 
از سخنرانی خود- اشاره می کند که با رویکرد 
در دفن  کالغ ها  به نقش  اسطوره شناسانه 
»هابیل« توجه نشان داده است. )به نقل از 
کتاب »شریعتی به روایــت اسناد ســاواک«، 

ص ۴۴2(
*متأسفانه صوت درس پنجم ناقص است 
و در آرشیو حسینیه ی ارشــاد نیز به شکل 

کامل وجود ندارد.
بــرگــزار می شود.     جلسه پرسش و پاسخ 

)م.ا.1۶( 

۶-۴۰- دروس اسالم شناسی

معادل مکتوب: مجموعه آثار 1۶	 
درس ششم: برخیزیم و گامی فراپیش 	 

نهیم
تاریخ: 20 اسفند 1350	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

1351
 

۷-۴۰- دروس اسالم شناسی

معادل مکتوب: مجموعه آثار 1۶	 
درس هفتم: توحید: فلسفه تاریخ	 
تاریخ: 18 فروردین 1351	 
مکان: حسینیه ی ارشاد 	 

*اولین درس در سال جدید.
* متأسفانه این نوار در تراک چهارم ناقص 
کیفیت بهتری از آن پیدا  اســت و تاکنون 

نشده است. 

۸-۴۰- دروس اسالم شناسی

معادل مکتوب: مجموعه آثار 1۶	 
درس هشتم: فلسفه ی اخالق	 
ناریخ: 25 فروردین 1351	 
مکان: حسینیه ی ارشاد 	 

۹-۴۰- دروس اسالم شناسی

معادل مکتوب: مجموعه آثار 1۶	 
درس نهم: حج تجسم عینی توحید و 	 

اسالم
تاریخ: 1 اردیبهشت 1351	 

مکان: حسینیه ی ارشاد	 
*تعدادی اعالمیه به صورت شعار در مورد 
چهار نفر از اعدامی های اعضای نهضت 
ازادی ]احتمااًل منظور گزارشگر مجاهدین 
خلق بوده است[ به وسیله ی بانوان از بالکن 
در بین آقــایــان پخش و در میان مــردان نیز 
اعالمیه و تراکت هایی توزیع شد )شریعتی 

به روایت اسناد ساواک، جلد دوم، ص ۸(
نمی توانند  جمعیت  کــثــرت  عــلــت  ــه  *بـ
شعاردهندگان را دستگیر کنند. جمعیت 

. شرکت کننده هزار نفر
بــرگــزار می شود.     جلسه پرسش و پاسخ 

)م.ا.1۶( 

۱۰-۴۰- دروس اسالم شناسی

معادل مکتوب: مجموعه آثار 17	 
درس دهم: تاریخ در دیدگاه قرآن و 	 

مکتب ها
تاریخ: 8 اردیبهشت 1351	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

*اعــتــراض بانویی جــوان از بالکن و اعالن 
که اعضای خــانــواده ی آن هایی  ایــن نکته 
کشته شدند در قم منزل شریعتمداری  که 

متحصن شده و اعتصاب کرده اند.
ــداد  ــعـ *بــــــه روایـــــــــت اســــنــــاد ســـــــــاواک تـ
بــوده اســت و  یــاد  شرکت کنندگان بسیار ز
هیچ صــنــدلــی ای خــالــی نــبــوده و فضای 
متشنج مسئوالن حسینیه را وامی داشته که 

مردم را دعوت به آرامش کنند. 



9899 دفترهای بنیاد
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دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

۱۱-۴۰- دروس اسالم شناسی

معادل مکتوب: مجموعه آثار 1۶	 
درس یازدهم: تز تاین بی و عامل محرک 	 

تاریخ
تاریخ: 15 اردیبهشت 1351	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

به روایــت اسناد ســاواک »تمام صندلی ها 
اشغال بود«.

نیروهای  تــوســط  شریعتی  ــاریــخ  ت ایـــن  در 
امنیتی ساواک فراخوانده می شود. 

۱2-۴۰- دروس اسالم شناسی

معادل مکتوب: مجموعه آثار 17	 
درس دوازدهم: مارکسیسم در سه دوره ی 	 

زندگی مارکس
تاریخ: 22 اردیبهشت 1351	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

*در بالکن زنانه دو برگه کاغذ به پایین پرتاپ 
می شود. صندلی ها پر بوده است. مسئوالن 
تراکت  پرتاب  از  ممانعت  ــرای  ب حسینیه 

بالکن را کنترل می کنند.
بــرگــزار می شود.     جلسه پرسش و پاسخ 

)م.ا.1۷( 

۱۳-۴۰- دروس اسالم شناسی

معادل مکتوب: مجموعه آثار 17	 
درس سیزدهم: عوام زدگی مکتب ها	 
تاریخ: 29 اردیبهشت1351	 

مکان: حسینیه ی ارشاد	 
*متأسفانه ایــن صــوت به مــدت ده دقیقه 
کاستی دارد )در  نسبت به متن پیاده شده 

تراک دوم، معادل ص 111 تا 120(
بــرگــزار می شود.     جلسه پرسش و پاسخ 

)م.ا.1۷( 

۱۴-۴۰- دروس اسالم شناسی

معادل مکتوب: مجموعه آثار 17	 
درس چهاردهم: رابطه ی فکر و عمل	 
تاریخ: 5 خرداد 1351	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 
*اعتراض یکی از خانم های حاضر در 	 

کالس که فریاد می زند: »امروز روزی 
است که باید قیام کرد«.

و  کثیر در سالن اصلی  ــده ای  *حــضــور عـ
زیرزمین. )شریعتی به روایت اسناد ساواک، 

جلد دوم، ص 3۶( 

۱۵-۴۰- دروس اسالم شناسی

معادل مکتوب: مجموعه آثار 17	 
درس پانزدهم: مارکسیسم در قرن نوزدهم	 
تاریخ: 12 خرداد 1351	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

« به روایــت اسناد  *با حضور »عــده ای کثیر
ساواک. 

۱۶-۴۰- دروس اسالم شناسی

معادل مکتوب: مجموعه آثار 17	 
درس شانزدهم: مارکسیسم علمی و 	 

مارکسیسم دولتی
تاریخ: 19 خرداد	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

*اعالم تشکیل صندوق کمک به هزینه ی 
دانشجویان برای ادامه ی تحصیل )شریعتی 

به روایت اسناد ساواک، جلد دوم، ص ۴1(
*ازدیـــاد نیروهای انتظامی به دلیل فضای 
متشنج در هفته های اخیر و اظهار ناراحتی 

دانشجویان.
*شریعتی در تاریخ 22 خرداد توسط ساواک 

فراخوانده می شود. 

۱۷-۴۰- دروس اسالم شناسی

معادل مکتوب: مجموعه آثار 17	 
درس هفدهم: الیناسیون و دیالکتیک کار 	 

و احتیاج در مارکسیسم
تاریخ: 2۶ خرداد 1351	 
مکان: حسینیه ی ارشاد 	 

۱۸-۴۰- دروس اسالم شناسی

معادل مکتوب: مجموعه آثار 17	 
درس هجدهم:  ؟؟؟	 
تاریخ: 2 تیر 1351	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

ــار شریعتی« به  *»دفــتــر تــدویــن و تنظیم آث
روایــت شاهدان عینی در مقدمه مجموعه 

آثار 1۷ از عدم تشکیل درس 1۸ سخن می  
گوید با این تذکر که شریعتی به جای درس 
جدید، متن »حسین وارث آدم«  را با عنوان 
»میراث آدم«بازخوانی می کند. )یکبار دیگر 
در اردیبهشت 13۵0 نیز شریعتی این متن 
مکتوب را در حسینیه ارشاد خوانده است( 
کــه سخنرانی »مــیــراث  الزم بــه ذکــر اســت 
آدم« در تاریخ 2۸ خرداد 13۵0 ایراد گردیده 
است)چنانچه به درستی در همین مقدمه 
م.ا.1۷ ذکر شده(  و در نتیجه در قبل از آغاز 
دروس اسالمشناسی که از بهمن 13۵0 آغاز 
می شود. از همین رو می توان نتیجه گرفت 
که بنا بر  که درس هجدهم اســالم شناسی 
ریتم هفتگی در 2 تیر 13۵1 تشکیل می شده 
، برگزار نشده و متنی هم خوانده نشده است. 
این خطای محاسبه باعث شمارش خطای 
دروس گشته است)2۷ درس(، حال آنکه با 
حذف درس 1۸ باید دروس اسالمشناسی را 

2۶ درس دانست.
ــه عــلــت گــرمــای تــابــســتــان کــالس هــای  *بـ
هفتگی اسالمشناسی ، هر پانزده روز یک بار 

تشکیل می شود.
*توزیع کارت برای ورود به تئاتر ابوذر در تاریخ 
.) این نمایش در 1۶ تیر برگزار نمی شود  1۶ تیر

و به ۶ مرداد موکول می گردد( 

۴۴- انتظار عصر حاضر از زن مسلمان

معادل مکتوب: مجموعه آثار 21	 
زمان: 4 تیر 1351	 



100101 دفترهای بنیاد
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دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

مکان: حسینیه ی ارشاد	 
چکیده: این سخنرانی در پی طراحی الگو و 
تیپ ایده آل سومی است در برابر دو الگوی 
موجود سنتی و شبه مدرن بــرای زن ایرانی 
زنــان  کــه  مسلمان. شریعتی معتقد اســت 
مسلمان ایرانی بــرای تغییر سرنوشت خود 
و خروج از این دو محکومیت باید به دنبال 
و  دیــنــی  فرهنگی،  جــدیــد  موقعیت  خلق 

اجتماعی برای خود باشند.
*این مراسم از ساعت هشت و نیم تا یازده 
شب ادامه پیدا می کند. در این مراسم بنا بر 
گــزارش اسناد حدود چهار هزار نفر شرکت 
داشته اند. )شریعتی به روایت اسناد ساواک، 

جلد دوم، ص ۵1(
*ایـــن متن تــوســط شریعتی ویــراســتــاری و 

حک و اصالح نشده است. 

۱-۱۹-۴۰ -پرسش و پاسخ )به جای 
درس نوزدهم(

معادل مکتوب: مجموعه آثار 17	 
جلسه ی پرسش و پاسخ

تاریخ: 1۶ تیر	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

شریعتی به دلیل نداشتن »روحیه ی مساعد« 
به جای درس جدید به پرسش و پاسخ با 
مخاطبان می پردازد. با حضور ششصد نفر 

)به روایت اسناد ساواک(. 

۱۹-۴۰- دروس اسالم شناسی

معادل مکتوب: مجموعه آثار 18	 
درس نوزدهم: سرمایه داری، ارزش 	 

اضافی
تاریخ: 23 تیرماه 1351	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

*با حضور پانصد نفر و هم زمان با سمینار 
زن 

۴۵- سمینار زن

: زن متقدم، زن متجدد، زن 	  نام دیگر
مسلمان

معادل مکتوب: مجموعه آثار 21	 
زمان: 22، 23، 24 تیر 1351	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

چکیده: سمینار زن با حضور دکتر توسلی و 
حجت االسالم صدر بالغی در حسینیه ی 
ــاد و طــی ســه روز متوالی بــه مناسبت  ارشـ
ایـــام فاطمیه بــرگــزار شــده اســـت. شریعتی 
طــی ســه جلسه ضمن نقد و بــررســی آرا و 
دیــدگــاه هــای دیــگــر سخنرانان حــاضــر در 
، به ضرورت بازنگری موقعیت زنان  سمینار
کید می کند  در جوامع اسالمی می پردازد و تآ
که بــرای اعــاده ی حیثیت از موقعیت زنان 
در اجتماع مسلمان ضرورتًا باید به تفسیر 
این  در  و حقوق اسالمی  قوانین  دوبـــاره ی 
رابطه پرداخته شود. موضوعاتی چون تعدد 
… از جمله  زوجات، ازدواج موقت، مهریه و



102103 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

به  سمینار  ــن  ای در  کــه  ــت  اس موضوعاتی 
بحث گذاشته می شود.  این مراسم به روایت 
اسناد ساواک با حضور 2۵00 نفر و از ساعت 
ــرگــزار شــده اســت.  ۹:30 الــی یـــازده شــب ب

)اسناد ساواک، جلد دوم، ص ۶۴(
*جلسه چهارم این نشست در 13 آبان 13۵1 

برگزار شده است. 

۴۶- بار دیگر ابوذر

معادل مکتوب: مجموعه آثار 3	 
زمان: 30 تیر 1351	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

چکیده: این سخنرانی قبل از شروع اجرای 
« در تاالر  نمایش نامه ی »یک بار دیگر ابــوذر
مرکزی حسینیه ی ارشــاد ایــراد شده است. 
این نمایش قرار بود در 1۶ تیر برگزار شود اما 
به دالیلی به 30 تیر موکول می شود. اما حتی 
در این تاریخ به دلیل طوالنی شدن سخنرانی 
شریعتی اجرا نمی شود.  دلیل طوالنی سخن 
کــارگــزاری بمب بر  گفتن شریعتی احتمال 
تئاتر  اجــرای  توسط مخالفان  روی صحنه 
کــه نمی تواند  در حسینیه بــوده اســت. او 
دست اندرکاران تئاتر را مجاب کند که اجرا 
را به تأخیر بیندازند، سخنان خود را به درازا 

می کشاند.
اجرای این نمایش نامه به هفته ی دیگر یعنی 

۶ مرداد 13۵1 موکول می شود.
*مجموعه آثار تاریخ آن را مرداد ذکر کرده اما 

اسناد ساواک از تاریخ 30 تیر یاد می کند.

*ایــن متن توسط شریعتی تصحیح نشده 
است. 

2۰-۴۰- دروس اسالم شناسی

معادل مکتوب: مجموعه آثار 18	 
درس بیستم: دست پروردگان مکتب 	 

اسالم
تاریخ: 30 تیر 1351	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

*متأسفانه صوت این درس ناقص است و 
کیفیت مطلوبی ندارد و تا اطالع ثانوی تنها 

نسخه ی در دسترس همین است.
*در  جلسه ی درس دو پوستر تبلیغاتی از 
تئاتر ابوذر بر سر در حسینیه ی ارشاد نصب 

می شود.
*کالس های اسالم شناسی از تاریخ 30 تیر تا 
1 شهریور به علت گرمای تابستان نه به شکل 
هفتگی که هر پانزده روز یک بار تشکیل شود 

و ماه مرداد نیز تمامًا تعطیل است . 

۴۷- قرن ما در جست وجوی علی

معادل مکتوب: مجموعه آثار 2۶	 
زمان: 1 شهریور 1351	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

چکیده: در این سخنرانی شریعتی با طرح 
شخصیت،  خصوصیات  اســاســی تــریــن 
ع( هــمــچــون نماد  ــی) ــلـ مــشــی و تــفــکــر عـ
معتقد  اســـالم،  انقالب  در  نسل  نخستین 

است که او همچنان می تواند مرجعی برای 
انسان امروز نیز باشد.

*صوت آغاز نوار و نیز کتاب»حسینیه ارشاد 
به روایت اسناد ساواک « از سوم شهریور برابر 

با 13 رجب 13۹2 نام می برد.
*این متن توسط دفتر تدوین آثار شریعتی 

ویراستاری شده است. 

۴۸- نقش انقالبی یاد و یادآوران

نام دیگری: »ذکر و ذاکرین«	 
معادل مکتوب: مجموعه آثار 7	 
زمان: 20-21 شهریور 1351	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

چکیده: »نقش انقالبی یاد و یادآوران« با نام 
»ذکــر و ذاکــریــن« نیز شناخته شــده است. 
شریعتی در این کنفرانس به نقش و اهمیت 
کــه امکان  ــادآوری در زمــانــه ای  ــ حافظه و ی
و  سرکوب شدگان  تاریخ  رســانــدن  ثبت  به 
می کند.  تکیه  نیست،  تاریخی  ستم های 
پراتیک یادآوری دیروز نوعی مقاومت در برابر 
فراموشی و سکوت است. با این مقدمه به 
سراغ عاشورا و قیام امام حسین می رود و به 
نقش سوگ در تاریخ شیعه می پردازد و این 
که پس از صفویه ســوگ باید بــدل به  تذکر 

شناخت شود.
*این سخنرانی در دو روز متوالی در روزهای 

20 و 21 شهریور ۵1 ایراد گردیده است.
*با حضور 1200 نفر )به روایت اسناد ساواک-

جلد دوم-ص ۷۴(

*ایـــن متن تــوســط شریعتی ویــراســتــاری و 
حک و اصالح شده است. 

۴۹- زیباترین روح پرستنده

معادل مکتوب: مجموعه آثار 8	 
زمان: 22 شهریور 1351	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

که  این سخنرانی  چکیده: موضوع اصلی 
به نــام امــام زین العابدین )امــام سجاد( در 
حسینیه ی ارشــاد ایــراد شده است نقش و 
جایگاه دعــا در ادیـــان و به طــور خــاص در 
تشیع است و نیز بررسی تأثیرات آن در شکل 
از دو  دادن به روح و جــان مؤمن. شریعتی 
جلوه ی دعا در تشیع سخن می گوید: اول 
دعایی که طی آن چیزی از خداوند خواسته 
می شود و البته جانشین علم و مسئولیت 
و اراده و رنج و عمل نمی شود و فقط نقش 
کــه خواهان  ــوع دیگر دعــا  ن و  دارد  مکمل 
رحمتی نیست و خــود فی نفسه به عنوان 
عامل اثرگذارنده در نفس و ذات و ماهیت و 
رفتار و خلق و خوی نیایش گر مطرح است. 
در این شکل دوم نفس پرستش یعنی تجلی 
بی غرض و خالصانه ی عشق مطرح است 
و با چاپلوسی مؤمن بــرای خداوند نسبتی 

ندارد.
*همه اسناد این تاریخ را تأیید می کنند. 

2۱-۴۰- دروس اسالم شناسی



104105 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

معادل مکتوب: مجموعه آثار 18	 
درس بیست و یکم: مخاطب های ما 	 

روشنفکران
تاریخ: 31 شهریور 1351	 
مکان: حسینیه ی ارشاد 	 

*با حضور 1۵00 نفر به روایت اسناد ساواک 
)جلد دوم، ص ۷۵( 

22-۴۰- دروس اسالم شناسی

معادل مکتوب: مجموعه آثار 18	 
درس بیست و دوم: تعین تاریخی 	 

دترمینیزم تاریخی
تاریخ: 7 مهر 1351	 
مکان: حسینیه ی ارشاد 	 

2۳-۴۰- دروس اسالم شناسی

معادل مکتوب: مجموعه آثار 18	 
درس بیست و سوم: دیالکتیک 	 

اجتماعی، سوسیالیزم، نفی مالکیت
تاریخ: 14 مهر 1351	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

بــرگــزار می شود.     جلسه پرسش و پاسخ 
)م.ا.1۸(

*با حضور 2۵00 نفر به روایت اسناد ساواک 
)جلد دوم( 

2۴-۴۰- دروس اسالم شناسی

معادل مکتوب: مجموعه آثار 18	 

درس بیست وچهارم: اصل رقابت در 	 
سرمایه داری

ناریخ: 21 مهر 1351	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

بــرگــزار می شود.     جلسه پرسش و پاسخ 
)م.ا.1۸(

*درس بیست و چهار نیز متأسفانه دیگر در 
دسترس نیست و حسینیه ی ارشــاد نیز در 

اختیار ندارد. 

۵۰- راه سوم

معادل مکتوب: مجموعه آثار 20	 
زمان: 2۶ مهر 1351	 
مکان: مدرسه ی عالی دختران	 

چکیده: موضوع محوری این سخنرانی »راه 
سوم« برای کشورهایی است که در دوگانه ی 
سنت و مدرنیسم گرفتار آمده اند، دوگانه ای 
ــوم و کــشــورهــای  کــه کــشــورهــای جــهــان سـ
اسالمی را وادار به انتخاب می کند. شریعتی 
از امکان انتخاب راه سومی سخن می گوید 
، بینش و  که به یمن تحول و تغییر در تفکر
پیش شرط  او  نگاه  در  ــت.  اس میسر  روش 
که تغییر  برگزیدن راه ســوم نه آموختن علم 
در نگاه، تغییر در بینش، تغییر در تفکر و 
تغییر در سیستم احساس و روح و عاطفه و 

ارزش های انسانی است.
*این سخنرانی در دو روز پیاپی در مدرسه 
عالی دختران)دانشگاه الزهرا( تحت عنوان 
گاهی و استحمار « ایراد شده است.  »خودآ

سخنرانی اول به نـــام»راه ســوم« و به شکل 
جداگانه تکثیر و چاپ می شده است. 

گاهی و استحمار ۵۱- خودآ

: استحمار	  نام دیگر
معادل مکتوب: مجموعه آثار 20	 
زمان: 27 مهر 1351	 
مکان: مدرسه ی عالی دختران	 

با  ایـــن ســخــنــرانــی شریعتی  چــکــیــده: در 
و  فکری  و  علمی  مسأله ی  میان  تفکیک 
گاهی و دانش، به تضاد استحمار  نیز خودآ
گـــاهـــی پــرداخــتــه و اســتــفــاده از  بـــا خـــودآ
گاهی  خودآ مسیر  در  کــه  را  دانسته هایی 
گاهی انسانی قرار نداشته  اجتماعی و خودآ

باشد استحمار نو می داند. 

۵2- شیعه یک حزب تمام

معادل مکتوب: مجموعه آثار 7	 
زمان: 2-3 آبان 1351	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

چکیده: سخنرانی شیعه یک حزب تمام 
ــراد شــده اســـت. شیعه یک  طــی دو روز ایـ
حزب تمام با رویکردی تاریخی به تشیع، به 
بازخوانی مفاهیمی چون خالفت، بیعت، 
… مــی پــردازد و از  امــامــت، وصــایــت، تقیه و
کاربردهای معاصر و هم اکنونی این مفاهیم 
ــارزه ی اجــتــمــاعــی علیه قــدرت هــا  ــبـ مـ در 

صحبت می کند

*تاریخ روز دوم سخنرانی را اسناد ساواک 
۴ آبان ذکر کرده است که می توان تصور کرد 
از آن جــا که یک روز بعد گــزارش شــده، این 

اختالف یک روزه وجود داشته باشد.
*ایـــن متن تــوســط شریعتی ویــراســتــاری و 

حک و اصالح شده است. 

۵۳- پیروان علی و رنج هایشان

: نیایش	  نام دیگر
معادل مکتوب: مجموعه آثار 2۶	 
زمان: 4 آبان 1351	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

چکیده: این سخنرانی در شب های احیا 
ــراد شــده و موضوع محوری آن پرسش از  ای
چرایی انحطاط و تفرقه در میان پیروان علی 

است.
*صـــدای آغـــاز نـــوار و »حسینیه ارشـــاد به 
ــت اسناد ســـاواک« تاریخ ۴ آبــان را ذکر  روای
کــتــاب  »شریعتی بــه روایــت  می کنند ولــی 
اسناد ســاواک« از ۶ آبــان نام می برد.)جلد 
دوم- ص۹1( اسناد ســاواک تعداد شرکت 
کنندگان این مراسم را 2000نفر می داند. این 
مراسم در ساعت نیم بعد از نصف شب 

سخنرانی به پایان می رسد.
*این متن توسط دفتر تدوین آثار شریعتی 
تنظیم شده و در زمــان شریعتی و توسط او 

حک و اصالح نشده است. 

2۵-۴۰- دروس اسالم شناسی



106107 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

معادل مکتوب: مجموعه آثار 18	 
درس بیست و پنج: به سر عقل آمدن 	 

سرمایه داری
تاریخ: 5 آبان 1351	 
مکان: حسینیه ی ارشاد 	 

۵۴- پیام امید به روشنفکر مسئول

: تفسیر سوره ی روم	  نام دیگر
مرجع مکتوب: مجموعه آثار 20	 
زمان: 5 آبان 1351	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

با  ایـــن ســخــنــرانــی شریعتی  چــکــیــده: در 
از محتومیت  بــر تفسیر ســـوره ی روم  تکیه 
تــاریــخ سخن  اقلیتی در  پــیــروزی  تاریخی 
گاهی  می گوید که در صورت دستیابی به آ
و تصمیم گیری بــرای نجات و پیروزی اش 
ــزرگ حــاکــم،  ــ ــای بـ ــ ــدرت ه ــ ــر ق مـــی تـــوانـــد بـ
صاحبان زر و زور فائق آیــد. این پیروزی از 
ــده ای اســت قــرآنــی، بــارانــی که از  نظر او وعـ
گاهی و  البــالی ابرها خواهد بــاریــد، بــاران آ
که بر یک  شعور و عشق و ایمان راستینی 

ملت مرده می ریزد و بهار می رویاند.
*طبق اسناد ساواک در این سخنرانی پنج 
به  )شریعتی  داشــتــه انــد.  حضور  نفر  هـــزار 

روایت اسناد ساواک، جلد دوم، ص ۹۵(
ــک و  ــط شریعتی ویـــراســـتـــاری و ح ــوس *ت

اصالح شده است. 

کثین ۵۵- قاسطین، مارقین، نا

معادل مکتوب: مجموعه آثار 2۶	 
زمان: 7 آبان 1351	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

برای  شریعتی  سخنرانی  ایــن  در  چکیده: 
شناختن علی از شناخت دشمنانش آغاز 
می کند، همان سه دشمن آشکار همیشگی 
: »دشمن آشکار  از که عبارتند  حق پرستی 
حقیقت نشناس«،  »بی شعور  حقیقت«، 
«، قاسطین، مارقین  »حق شناس خیانت کار

و ناکثین نام های دیگرشان.
*ایــن سخنرانی پس از ایــراد و پیاده شدن 
به  و  مــی شــود  داده  بسط  شریعتی  تــوســط 
کتابی مستقل در همان زمــان )قبل  شکل 
الزم به  بــه چــاپ مــی رســد.  از دستگیری( 
ذکر است که پس از انتشار کتاب بار دیگر 
توسط شریعتی اصالحاتی صورت می گیرد 

و پاورقی هایی حذف می شود.
ــزار نــفــر در ایــن  ــ ــدود پــنــج هـ ــ *شـــرکـــت حـ
به  »شریعتی  کتاب  روایـــت  )بــه  سخنرانی 

روایت اسناد ساواک، جلد دوم، ص ۹1(
*این سخنرانی توسط شریعتی ویراستاری و 

حک و اصالح شده است. 

۵۶- مقدمه ای بر کنفرانس حسن االمین

معادل مکتوب: مجموعه آثار 31	 
زمان: 10 آبان 1351 )24 رمضان 1392(	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

چکیده: از آخرین سخنرانی های شریعتی 
در فضای امنیتی. این سخنرانی به عنوان 

مقدمه ای بر کنفرانس استاد حسن االمین از 
اسالم شناسان بزرگ لبنانی و در حضور او که 
به ایران آمده بوده ایراد شده است. شریعتی 
در این سخنرانی کوتاه به ضرورت گفت وگو 
میان علما و پــژوهــش گــران دیــن متعلق به 
افق های مختلف فرهنگی و ملی در جهان 
اسالم اشاره می کند و به امکان گشودن راهی 

 . سوم از این رهگذر

2۶-۴۰- دروس اسالم شناسی

معادل مکتوب: مجموعه آثار 18	 
درس بیست و ششم: تفسیر سوره انبیاء	 
تاریخ: 12 آبان 1351	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

از  حسینیه  پلیسی  جــو  بــه رغــم  *شریعتی 
عید فطر و هفته ی کودک صحبت می کند 
و آن ها را برای هفته ی آینده دعوت می کند 
کــودکــان شــان به حسینیه بیایند و در  تا با 
که به همین مناسبت ترتیب  جشن هایی 
ــه طــور  کنند و الــبــتــه ب داده شـــده شــرکــت 
ضمنی به بسته شدن احتمالی حسینیه ی 
ارشــاد نیز اشــاره می کند. اسناد ســاواک از 
که به  افــطــاری  حضور 2۵00 نفر در مراسم 
همین مناسبت در حسینیه ی ارشاد برگزار 

شده سخن می گوید. 

2۷-۴۰- دروس اسالم شناسی

معادل مکتوب: مجموعه آثار 18	 

درس بیست و هفتم: مکتب 	 
اگزیستانسیالیزم

تاریخ: 19 آبان 1351	 
مکان: حسینیه ی ارشاد	 

*آخرین سخنرانی شریعتی در حسینیه ی 
ــاد آخــریــن درس از اســالم شــنــاســی با  ــ ارش
موضوع مکتب اگزیستانسیالیزم بوده است. 
تاریخ بسته شدن حسینیه ی ارشاد به نقل 
از کتاب »شریعتی به روایت اسناد ساواک« 
پنج روز بعد در تاریخ 2۴ آبان به ثبت رسیده 

است.
*شریعتی از آبان 13۵1 تا مهر 13۵2 مخفی 
است و در نهایت خود را تحویل نیروهای 

ساواک می دهد.



108109 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

ب( دوره ی دوم: 1354-1355

زنـــدان  از   13۵۴ ــه ی  ــان آســت در  شــریــعــتــی 
 .)13۵3 ســـال  روز  ــن  ــری )آخ مــی شــود  آزاد 
ممنوع القلم است و اجازه ی سخنرانی ندارد 
نشست های  و  خصوصی  محافل  در  امــا 
پراکنده همچنان سخن می گوید. فایل های 
صوتی این نشست ها به شکل غیرحرفه ای 
ضبط شده اند و از کیفیت مطلوبی برخوردار 

نیستند. 

۵۷- فرهنگ واژه های قرآن

: ایدئولوژی 4، کلید فهم قرآن	  نام دیگر
معادل مکتوب: مجموعه آثار 23	 
زمان: 1354، پس از زندان	 
مکان: مشهد، نشست خصوصی	 

چکیده: کلید فهم قرآن گفت وگویی است 
خصوصی که پس از آزادی از زندان در سال 
13۵۴ در مشهد صــورت گرفته اســت. این 
گوناگون و متنوعی را در  گفت وگو مباحث 
بر می گیرد و با نام هایی چون »روش بررسی 
قرآن در دوران تدوین ایدئولوژی« یا »زمینه ی 
شناخت قــرآن« و نیز »ایدئولوژی« به چاپ 

رسیده است. 

۵۸– عرفان، برابری، آزادی

معادل مکتوب: مجموعه آثار 2	 
زمان: 1355	 

مکان: مشهد، نشست خصوصی	 
نگاه  در  آزادی  و  بــرابــری  عــرفــان،  چکیده: 
شریعتی سه عنصر مهم و اساسی رستگاری 
 انسان و شاهراه های تاریخ بشری است، سه 
شاهراهی که در نسبت ضروری و تنگاتنگ 
با یکدیگر تعریف می شوند و حرکت تاریخ را 

سمت و سو می دهند. 

۵۹- تخصص

: جهت گیری طبقاتی در 	  نام های دیگر
اسالم، دفتر سوم

معادل مکتوب: مجموعه آثار 10	 
زمان: اواخر سال 1355	 
مکان: نشست خصوصی	 

چکیده: در این سخنرانی تخصص گرایی به 
عنوان یکی از محصوالت دنیای مدرن مورد 
نقد قرار می گیرد و عوارض آن بر زندگی انسان 
امروزین تشریح می شود. تخصص گرایی ای 
ــوزه ی تکنولوژی بلکه در  نــه تنها در حـ کــه 
حوزه های دیگر علوم انسانی و به خصوص 
گــاهــی دینی موجب نوعی از  در حـــوزه ی آ
انسان  شــدن  تک بعدی  و  خودبیگانگی 
امــروزی می شود. تخصص گرایی با تقلیل 
اسباب  بعد،  یک  به  چندساحتی  انسان 
مــی کــنــد.  فـــراهـــم  را  او  خــودبــیــگــانــگــی  از 
تخصص گرایی در حوزه ی معرفت دینی نیز 

در معرض چنین خطری قرار دارد. 

۶۰- سرود آفرینش

مرجع مکتوب: مجموعه آثار 13	 
زمان: 1355	 
مکان: تهران، خلوت خانه	 

چکیده: سرود آفرینش متنی است مکتوب 
« به چاپ  که برای اولین بار در کتاب »کویر
را  رســیــده و شریعتی در خــلــوت خـــود آن 
خوانده است. شریعتی این متن را ترجمه ای 
منسوب به دفترهای سبز شاندل می داند. 
ــرود آفــریــنــش نــوشــتــه ای اســـت در بــاب  ســ
نسبت انسان و خدا و توطئه ی مشترک این 
بــر آن  را  کــه شریعتی فلسفه ی خلقت  دو 

مبتنی می داند. 

۶۱- معراج و اسراء- صالحات و حسنات

معادل مکتوب: مجموعه آثار 2 و 28	 
زمان: 1355	 
مکان: تهران، نشست خصوصی	 

از  اســت  ایــن سخنرانی تحلیلی  چکیده: 
. معراج وجودی انسان  معراج و اسراء پیامبر
اســراء  و  نمادین می شود  پیامبر  در معراج 
که نماد پیوستگی بین دو قبله ی مذاهب 
بزرگ توحیدی است. معراج نمادی است 
حرکت  مظهر  انــســان،  وجـــودی  تکامل  از 
تصعیدی تکاملی وجودی و ارتفاعی انسان 
و اســراء بحثی است تاریخی و اجتماعی، 
نماد حرکت تکاملی تاریخی. معراج و اسراء 
پیامبر  ــودی  وجـ بعد  دو  و  نقش  دو  مظهر 

است.
*این نوار به دلیلی کوتاهی مطلب همراه با 

سخنرانی دیگری تحت عنوان »صالحات 
همچنان  که  می شود  عرضه  حسنات«  و 
در نشستی خصوصی توسط شریعتی ایراد 

شده است. 

۶2- ُحر

: انسانی در انتخاب فاجعه 	  نام دیگر
یا فالح

معادل مکتوب: مجموعه آثار 2	 
زمان:10 دی 1355 )عاشورا(	 
مکان: تهران، منزل محمد همایون 	 

)بنیان گذار حسینیه ی ارشاد(
چکیده: متنی است مکتوب که شریعتی در 
میان جمع دوستان خوانده است. این متن 
، فرمانده ی سپاه یزید است که  درباره ی حر
کربال جبهه ی خویش  در آخرین لحظه در 
امــام حسین  اردوی  به  و  تغییر می دهد  را 
انتخاب می کند؛  را  و شهادت  می پیوندد 
انتخاب  شریعتی  تعبیر  بــه  کــه  انتخابی 
میان فاجعه یا فالح به قیمت بودن یا نبودن 

خویش است. 

۶۳- اقتصاد

: منحنی طبقاتی قرآن، دفتر 	  نام های دیگر
اول جهت گیری طبقاتی

معادل مکتوب: مجموعه آثار 10	 
زمان: اواخر 1355	 
مکان: تهران، نشست خصوصی	 



110111 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

چکیده: موضوع این سخنرانی جهت گیری 
طبقاتی در اسالم است. به تعبیر شریعتی، 
گاهی  انــســان قــادر اســت بــا تکیه بــر خودآ

طبقاتی سرنوشت اش را تغییر دهد. 

۶۴- چگونه ماندن

معادل مکتوب: مجموعه آثار 2	 
زمان: 1355)برابر با 12 محرم 1397(	 
مکان: تهران، نشست خصوصی	 

چکیده: شریعتی در این نشست خصوصی 
که در دی ماه سال ۵۵ برگزار شده است با 
که بعد از  مخاطب جوانی سخن می گوید 
تغییر ایدئولوژی در درون سازمان مجاهدین 
و مارکسیست شدن بخشی از اعضای این 
سازمان با این پرسش روبــرو شده است که 
چگونه می شود به رغم گفتمان های مسلط 
 )… ایــدئــولــوژیــک )لــیــبــرالــیــزم، مــارکــســیــزم و
شریعتی  پاسخ  ماند؟  مسلمان  همچنان 
که در برابر بن بست لیبرالیسم  ایــن اســت 
ــه داری، عــرفــان گــرایــی صــوفــیــانــه و  ــایـ ــرمـ سـ
در  اســـالم  ماتریالیستی،  عــدالــت خــواهــی 
صورتی که خود را بازخوانی کند می تواند یک 

آلترناتیو باشد. 

۶۵- ثار

معادل مکتوب: مجموعه آثار 19	 
زمان: 1355	 
مکان: تهران، نشست خصوصی	 

چکیده: شریعتی در این نشست خصوصی 
به مفهوم فلسفی و تاریخی ثار همچون مرغ 
انتقام مــی پــردازد. ثــار داستان آغــاز و پایان 
تــاریــخ اســـت. بــا هابیل آغـــاز مــی شــود و با 

آخرالزمان به پایان می رسد. 

۶۶- حجاب

معادل مکتوب: مجموعه آثار 21	 
زمان: 1355	 
مکان: تهران، نشست خصوصی	 

چکیده: نگاهی است جامعه شناسانه به 
موضوع حجاب. در این سخنرانی شریعتی 
نقش  به  جامعه شناسانه  نگاهی  اتخاذ  با 
با  تقابل  در  حجاب  انتخاب  اجتماعی 
الگوی مــدرن در  و  الگوی سنتی حجاب 
زمــانــه ی خــود مـــی پـــردازد. از نظر شریعتی 
همچنان که حجاب در صدر اسالم ورود به 
، به یک هدف و قرار  یک حزب، به یک فکر
گرفتن در صفی واحــد بــوده است انتخاب 
پوشش توسط نسل جدید را نیز نه بازگشت 
بــه سنت قــدیــم بلکه خلق الــگــویــی سوم 

می داند.
این نوار از آن جا که در نشستی خصوصی 
ضبط شده متأسفانه کیفیت باالیی ندارد و 

کامل نیست. 

۶۷- آرزوها

معادل مکتوب: مجموعه آثار 25	 

زمان: 1355	 
مکان: تهران، خلوت خانه	 

چکیده: این نوار توسط شریعتی در خانه ی 
خود و در خلوت ضبط شده و نگاهی است 
انتقادی بر یک قرن تاریخ سیاسی ایــران، از 
مشروطیت تا نیمه ی دهه ی پنجاه. نهضت 
ســال هــای  در  مسلحانه  مــبــارزات  و  ملی 
موضوع  نیز  پنجاه  و  چهل  دهـــه ی  پایانی 
ــوار شامل  ــرار گرفته اســت. ایــن ن ایــن نقد ق
دو بخش »دریغ ها« و »آرزوهــا« بوده است و 
در زمــان حیات شریعتی توسط فرزندانش 
پیاده شده و توسط شخص شریعتی حک 
و اصالح شده اما متأسفانه در همان زمان 
ــوار پـــاک شـــده اســــت. بخش  ــ بخشی از ن
دریــغ هــا در دســت نیست. دفتر تــدویــن و 
تنطیم آثار شریعتی در دهه ی ۶0 این گفتار را 
در دو مجموعه ی جداگانه به چاپ رسانده 
است. دریغ ها در مجموعه آثار 2۷ و آرزوها 

در مجموعه آثار 2۵ به چاپ رسیده است.
یازده سطر اول در صوت نیست. 

۶۸- سخن آدم

: ایدئولوژی 5، سخن آدم	  نام های دیگر
معادل مکتوب: مجموعه آثار 23	 
: ایدئولوژی 5	  نام دیگر
زمان: 1355	 
مکان: تهران، نشست خصوصی	 

ــه نـــام هـــایـــی چــون  چـــکـــیـــده: ایــــن نـــــوار بـ
مــعــروف  آدم«  »ســخــن  و  »ایـــدئـــولـــوژی ۵« 

است. بخشی از این گفت وگو تحت عنوان 
»شفاعت تابویی و شفاعت ایدئولوژیک« در 
ضمیمه ی مجموعه آثار 23 انعکاس یافته 
و از همین رو در صــورت مقایسه با صوت 

متفاوت به نظر می آید.
کیفیت صوت بد است. 

۶۹- بر در حق کوفتن حلقه ی وجود

: رابطه ی فرم و محتوا در 	  نام های دیگر
مسائل اسالمی، خلقت آدم

معادل مکتوب: مجموعه آثار 2 و 28	 
زمان: دی ماه 1355	 
مکان: تهران، نشست خصوصی	 

چکیده: بحثی دربـــاره ی شعائر مذهبی و 
ضـــرورت فــرم و بخشی از سخنرانی به نام 
»فرم و محتوا در مسائل اسالمی« است که در 

مجموعه آثار 2۸ به چاپ رسیده است. 

۷۰- پیام به همایون

معادل مکتوب: مجموعه آثار 34	 
زمان: 1355	 
مکان: تهران، خلوت خانه	 

ــن پــیــام خــطــاب بـــه محمد  ــ چــکــیــده: ای
همایون، بنیان گدار حسینیه ی ارشاد است 
که در سال 13۵۵ به شدت بیمار بود و در 
بستر مرگ. شریعتی از او به عنوان کسی یاد 
می کند که پشتوانه ی حرکتی شد که از سید 
جمال تا حسینیه ی ارشاد تداوم یافت و از 
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زحمات او تجلیل می کند. محمد همایون 
چند ماه پس از مرگ علی شریعتی دار فانی 

وداع گفت. 

۷۱_ حسن و محبوبه

: از شما دو تن: شهید شاهد	  نام دیگر
معادل مکتوب: مجموعه آثار 1	 
زمان: اسفند 1355	 
مکان: تهران، خلوت خانه	 

چکیده: گفتاری است داستان گونه درباره ی 
از دست  را  که شاگردانش  معلم روستایی 
را در خلوت  نـــوار  ــن  ای مــی دهــد. شریعتی 
خود پر می کند و برای شب هفتم محبوبه 
متحدین به دست خانواده اش می رساند. 
او پس از آزادی از زنــدان در آستانه ی سال 
ــازه ی حضور در محافل عمومی  13۵۴ اج
را نداشته اســت. اشــاره به مرگ دو چریک 
الدپوش و محبوبه متحدین  مجاهد، حسن آ
که در سال ۵۴-۵۵ در درگیری های خیابانی 

به دست ساواک کشته شدند.
کیفیت بــاالیــی  ــوار مــتــأســفــانــه از  ــ ن ــن  ــ *ای

برخوردار نیست. 

۷2- میالد پیامبر

: برخی ویژگی های شخصیت 	  نام دیگر
پیامبر

معادل مکتوب: مجموعه آثار 28	 
زمان: 17 اسفند  1355، روز میالد پیامبر	 

مکان: تهران، نشست خصوصی	 
ــای فـــــردی و  ــی هـ ــژگـ ــی ویـ ــررسـ چــکــیــده: بـ
 ، شخصیتی پیامبر به مناسبت میالد پیامبر
ویژگی هایی همچون صالبت، محبوبیت 
در اوج قــدرت، درهــم شکستن ارزش هــای 
کهنه و خلق ارزش های تازه، قدرت در عین 

… ضعف و
*بــه روایـــت دکتر میناچی ایــن نشست در 

منزل محمد همایون برگزار شده است.

۷۳- نیایش
معادل مکتوب؟م.آ ۹ یا 2۶

زمان:55	 
مکان: خلوت خانه	 

شریعتی در خلوت خانه و در ماه های آخر 
زندگی خود متن نیایش را بازخوانی می کند.

ج( فهرست سخنرانی هایی که به شکل 
ریل موجود است و تا اطالع ثانوی در 

دسترس نیست.
* چهار زندان انسان )مجموعه آثار 2۵(

فرهنگی  منابع  تصفیه ی  و  اســتــخــراج   *
)مجموعه آثار 20(

* فرهنگ و ایدئولوژی )مجموعه آثار 23(
* سالم های نماز )مجموعه آثار 2(

* دریغ ها )مجموعه آثار 2۷(

د( فهرست سخنرانی هایی که صدایی از 
آن ها به جا نمانده.

ملی-آبان  دانشگاه   ، اگزیستانسیالیزم   *
۴۷)مجموعه آثار 2۴(

* مذهب دری است و هنر پنجره ای، دروس 
دانشکده مشهد در سال تحصیلی ۴۷-۴۶ 

)مجموعه آثار 32(
* ســخــنــی دربـــــــاره ی کـــتـــاب. ســخــنــرانــی 
مــشــهــد  ادبــــــیــــــات  دانـــــشـــــکـــــده ی  در 

13۴۸/۹/23)مجموعه آثار 2۵(
* عرب پیش از اســالم. دروس دانشکده ی 

مشهد )مجموعه آثار 2۸(
ــران اســالمــی تــا صفویه. دروس  * تــاریــخ ایـ
دانشکده ی مشهد در سال تحصیلی ۴۸-

۴۹ )مجموعه آثار 2۷(
که  . از دروس دانشکده  * ممالک همجوار

ضبط می شده.)مجموعه آثار 2۷(
* بررسی پاره ای از وقایع صدر اسالم. ضبط 
شده به شکل خصوصی )مجموعه آثار 2۸(

* معارف اسالمی )مجموعه آثار 2۹(
تئاتر  تاریخ )سخنرانی در آمفی  و  انسان   *
دانشکده ی فنی – 13۴۸/10/۷( )مجموعه 

آثار 2۴(
* ریشه های اقتصادی رنسانس. سخنرانی 
در مــدرســه ی عــالــی بـــازرگـــانـــی-آذر 13۴۹ 

)مجموعه آثار 31(
* هنر در انتظار موعود ، سخنرانی در مشهد.

)مجموعه آثار 32(
* هنر گریزی از آن چه هست – مشهد-آبان 

۴۸)مجموعه آثار 32(
* انسان بی خود –دانشگاه ادبیات تهران-

13۴۸)مجموعه آثار 2۵(
انتقادات- و  ــؤاالت  سـ بــه  پاسخ  میزگرد   *

ــا حــضــور صــدر  13۵0حــســیــنــیــه ارشــــاد ) ب
ــی، مــرتــضــی شــبــســتــری، محمدتقی  ــالغ ب

شریعتی . مجموعه آثار 22(
کــرد؟ سخنرانی در حسینیه ی  باید  * چه 

ارشاد )مجموعه آثار 20(
جندی  –دانشگاه  امــروز  انسان  نیازهای   *

-13۵0)مجموعه آثار 2۵( شاپور
ــع بـــه شــهــیــد- بـــی تــاریــخ.  ــ * بــحــثــی راجـ

)مجموعه آثار 1۹(
* مرگ، پیغامی به زندگان )مجموعه آثار 2۹(

* ضرورت تیپ شناسی در نوشتن بیوگرافی 
)مجموعه آثار 2۹(

گاهی طبقاتی )مجموعه آثار 31( * وضع آ
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شریعتی از سالهای نوجوانی تا آخرین لحظات زندگی اش با کلمات سر و کار داشته است. 
گـر چـه بـه دلیـل  قلـم توتمـش بـوده اسـت و کاغـذ فرصتـی بـرای در میـان گذاشـتن خـود. ا
وقت کم و نداشتن امنیت بیشترین آثار او سخنرانی هایی بوده اند که به گفته خودش در 
وضعیت های اورژانسـی ایراد شـده اند اما همیشـه در پی لحظات و فرصتهایی بوده اسـت 
برای نوشتن. از میان 15700 صفحه اثر، 6600 صفحه ی آن آثار مکتوب است. آثار مکتوب 

او از میان 36جلد مجموعه آثار عبارتند از:

 

تاریخ تقریبی عنوان
نگارش و ترجمه

تاریخ
اولین چاپ

منبع
) )مجموعه آثار

تعداد 
صفحات

1456 م.آ.33 1362 1345ـ 1355 1. گفتگوهای تنهایی 
ص

250 صم.آ.13 1359 1348ـ 1347 2. هبوط 

440 صم.آ.13 1349 1348 3. کویر 

51 صم.آ.13 1347 4. توتم پرستی 

140 صم.آ.5 1350ـ 1351 5. ما و اقبال 

200 صم.آ.6 1350 1348ـ 1350 6. حج 

170 صم.آ.27 1350ـ 1351 7. بازگشت به خویش 

لیست آثار مکتوب

تاریخ تقریبی عنوان
نگارش و ترجمه

تاریخ
اولین چاپ

منبع
) )مجموعه آثار

تعداد 
صفحات

396 صم.آ.4 1354ـ 1355 8. بازگشت به کدام خویش 

9. جهت گیری طبقاتی در 
اسالم 

158 صم.آ.10 1359 1354ـ 1355 

117 صم.آ.24 1361 اواخر 1355 10. انسان آزادـ  آزادی انسان 

11. تشیع: میعادگاه روح سامی 
و روح آریایی 

42 صم.آ.27 1361 1347ـ 1349 

کثین  195 صم.آ.26 1351 1350ـ 1351 12. قاسطین، مارقین، نا

58 صم.آ.2 1357 1354 13. خودسازی انقالبی 

82 صم.آ.25 1361 1349ـ 1350 14. پایان غم انگیز زندگی یونگ 

137 صم.آ.28 مهر 1347 1346ـ 1347 15. از هجرت تا وفات 

44 صم.آ.30 مهر 1347 1346ـ 1347 16. سیمای محمد 

60 صم.آ.19 1350 1349 17. حسین وارث آدم 

18. انسان، اسالم و مکتب های 
مغرب زمین 

102 صم.آ.24 1354 1350ـ 1351 
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تاریخ تقریبی عنوان
نگارش و ترجمه

تاریخ
اولین چاپ

منبع
) )مجموعه آثار

تعداد 
صفحات

33 صم.آ.2 1357 1355 19. عرفان، برابری، آزادی 

20. مکتب تعلیم و تربیت 
اسالمی 

104 صم.آ.28 1357 1350ـ 1351 

550 صم.آ.1 و م.آ.34 1356 و 1366 1334ـ 1356 21. مجموعه نامه ها 

94 صآزاد 1394 1337ـ 1338 22. برسد به دست پوران عزیزم 

مقاالت کوتاه

23. آثار گونه گون )مجموعه 
یادداشت ها در دو جلد( 

862 صم.آ. 35 1364 1346ـ 1355 

1334ـ 1334ـ 1343 24. آثار جوانی 
1343)در 

روزنامه های 
خراسان و 
ایران آزاد(

485 صم.آ. 36 

26 صم.آ. 23 1361 1354ـ 1355 25. ایدئولوژی 2 

17 صم.آ.23 1361 1354ـ 1355 26. ایدئولوژی 3 

4 صم.آ. 24 1361 1350ـ 1351 27. تنهایی 

4 صم.آ.25 1361 ؟ 28. ارتجاع نو 

14 صم.آ. 24 1350ـ 1351 29. فلسفه خلقت انسان 

تاریخ تقریبی عنوان
نگارش و ترجمه

تاریخ
اولین چاپ

منبع
) )مجموعه آثار

تعداد 
صفحات

9 صم.آ.24 1355ـ 1354 30. آزادی 

24 صم.آ.2 1357 1354ـ 1355 31. عشق توحید 

13 صم.آ.2 1357 1355 32. آزادی خجسته آزادی 

4 صم.آ. 2 1357 1354ـ 1355 33. شب قدر 

12 صم.آ.26 1361 1355ـ 1354 34. تاریخ و علی 

5 صم.آ.32 11/12/1348 35. عبرتی و حکایتی 

5 صم.آ.32 1361 1347ـ 1350 36. شعر چیست؟ 

37. نمایشنامه »ظلم بر پایه 
عدل« 

4 صم.آ.32 1361 1350 

38. تاریخ، خط سیر تکوین 
طبیعی آدم 

10 صم.آ.29 1360 ؟ 

39. کتاب علی، کتاب فردا، 
کتاب همیشه 

19 صم.آ.29 1360 1350ـ 1351 

11 صم.آ.9 1350 40. تشیع سرخ و تشیع سیاه 

41. مقدمه ای بر کتاب حجربن 
عدی 

21 صم.آ.19 1348 

10 صم.آ.20 1350 42. روشنفکر مسئول کیست؟ 

4 صم.آ.22 1348ـ 1350 43. توین بی، تمدنـ مذهب 
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تاریخ تقریبی عنوان
نگارش و ترجمه

تاریخ
اولین چاپ

منبع
) )مجموعه آثار

تعداد 
صفحات

گر پاپ و مارکس نبودند  4 صم.آ.22 1349ـ 1350 44. ا

26 صم.آ.2 دی 1355 45. حر 

23 صم.آ.8 1350ـ 1351 46. نیایش 

10 صم.آ.22 1351 47. خداجافظ شهر شهادت 

20 صم.آ.28 1350ـ 1351 48. قرآن و کامپیوتر 

کتب کودکان و نوجوانان

49. یک جلوش تا بینهایت 
صفرها 

م.آ.35ـ جلد 1352 1349 
دوم 

14 ص

م.آ.35ـ جلد 1349ـ 1350 50. گیاه شناسی 
دوم 

8 ص

تاریخ تقریبی عنوان
نگارش و ترجمه

تاریخ
اولین چاپ

منبع
) )مجموعه آثار

تعداد 
صفحات

51. برای خود، برای ما و برای 
دیگران 

م.آ.35ـ جلد 1349ـ 1350 
دوم 

5 ص

ترجمه ها

52. نمونه های عالی 
اخالقی در اسالم است نه در 
بحمدون )محمدحسین آل 

کاشف العظاء( 

 1333 1333

52. سلمان فارسی )اثری از 
لویی ماسینیون( 

م.آ. 28 1346 1345ـ 1344 

53. ابوذر )اثری از جوده 
 ) السحار

م.آ. 3 1334 

54. در نقد و ادب )اثری از 
 ) محمد مندور

م.آ. 32 1349 1337 

55. شعر چیست؟ )اثری از ژان 
پل سارتر( 

م.آ.35 1346 1346 

56. نیایش )اثری از الکسیس 
کارل( 

م.آ. 8 1339 1338 
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امـروز کـه بخـش اعظـم آثـار شـریعتی بـه عربی ترجمه شـده و در اختیـار جهان عرب قـرار گرفته 
است و از همین طریق به زبان فرانسه نیز راه پیدا کرده است. بسیاری از این کتب به چندین 
چاپ رسیده و در بسیاری از کشورهای عربی ) گاه به شکل غیر قانونی ( نشر یافته است. کشو 

کز اصلی پخش آثار شریعتی هستند. های مصر، عراق، بحرین و لبنان از مرا

انگلیسی: اولین ترجمه از اثر شریعتی به زبان انگلیسی کتاب »سیمای محمد« است که در 
گرد شـریعتی در دهه ی 1340 و اسـتاد حال حاضر  سـال 1971 توسـط عبدالعزیز ساشـادینا )شـا
مطالعـات اسـالمی ویرجینیـا( صـورت می گیـرد. ترجمـه ی آثار شـریعتی بـا انقالب ایران سـرعت 
بیشـتری گرفـت. ابتـدا ابتـکار ایـن ترجمه هـا بـر عهـده بنیـاد فرهنگـي شـریعتي بـود و بـا نظارت 
همسر دکتر شریعتي، خانم دکتر پوران شریعت رضوي و با همکاری خانم الله بختیاری صورت 
می گرفت. برخي از آثار نیز توسط دانشجویان اسالمي مقیم امریکا )تگزاس( در همان سال ها 
به چاپ رسید. )به عنوان مثال ترجمه ی »چه باید کرد؟« توسط فرهنگ رجایی( حامد الگار 
نیـز یکـی از مترجمیـن آثـار شـریعتی در همان سـال ها اسـت. روند ترجمه آثار شـریعتي بـه زبان 
گرچه برخي از این عناوین ترجمه شده،  انگلیسي تقریبا از دهه شصت-هفتاد متوقف ماند ا
طي این سـال ها بارها و توسـط انتشـاراتي نه چندان مشـهور به چاپ هاي دوباره رسـیده اند 

عربی: ترجمه ی آثار شریعتی کمی پس از مرگش به زبان  عربی آغاز شد. در ابتدا این ترجمه ها 
کنده و از سوی ناشریِن بی نام و نشان صورت می گرفت.اولین ترجمه ها کمی پس  به شکل پرا
از مرگ او در تابسـتان 1356 در لبنان و به ابتکار امام موسـی صدر آغاز شـد و توسـط ناشـرین 
کشـورهای مختلف عربی ) عراق، مصر، لبنان و…( ادامه پیدا کرد. از اوایِل دهه ی 90 میالدی 
ترجمـه ی منظم تـِر آثـار شـریعتی بـه زبـان  عربـی از سـوی انتشـارات االمیـر در لبنان آغاز شـد. تا 

آن سوی مرزها
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گونـه ای  بـه   2000 سـال های  از  قبـل  تـا  فرانسـه  زبـان  بـه  شـریعتی  اثـار  ترجمـه  فرانسـوی: 
سیسـتماتیک آغـاز نشـده بـود تنهـا متـن موجـود بـه زبـان فرانسـه کتابـی بـود بـه نـام »تاریـخ و 
ک بـرک، اسـالم شـناس فرانسـوی درسـال 1982 از سـوی انتشـارات  سرنوشـت« کـه بـه ابتـکار ژا
کتـاب منتخبـی از آثـار شـریعتی بـود و مخاطـب آن را عمدتـآ  سـندباد بـه چـاپ رسـید. ایـن 
پژوهشـگران حـوزه مطالعـات اسـالمی تشـکیل می دادنـد. از نیمـه دوم دهـه 2000 ترجمـه آثـار 
شـریعتی بـه زبـان فرانسـه شـدت بیشـتری یافـت. ایـن ترجمـه هـا عمدتـآ از سـوی انتشـارات 
البوراق که انتشـاراتی لبنانی اسـت از سـال 2007 انجام می شـود. ناشـر در مقدمه کتاب هدف 
خـود را از ترجمـه آثـار شـریعتی چنیـن شـرح داده اسـت: »دکتـر شـریعتی نقشـی اساسـی بـرای 
آشتی دادن جوانان و مذهب داشته است. شخصیتی متعهد، نزدیک به جامعه و سرسپرده 

بـه تأمـل.«
از سلسـله کتاب های شـریعتی به زبان فرانسـه،کتاب بازگشـت به خویش، »شـناخت اسـالم«، 
»فاطمـه، فاطمـه اسـت«، »خودسـازی انقالبـی«، »شـهادت«، »محمـد، از هجـرت تـا وفـات«، 
»امـت و امامـت«، »مسـئولیت شـیعه بـودن«، »ویژگـی هـای شـخصیت پیامبـر«، »مسـئولیت 
روشنفکر«، به بازار نشر فرانسه راه یافته است. این کتاب ها بخشی از مجموعه ای هستند به 

نام »اسـالم، نوعـی دیگر«.
این کتاب در کتابفروشی زنجیره ای »فنک« )Fnac( عرضه شده است.

آثـار شـریعتی عـالوه بـر زبان هـای فـوق، بـه آلمانـی، اسـپانیولی، روسـی، کـردی و زبان هـای 
گـون آسـیایی نیـز ترجمـه شـده اسـت. گونا

و عمدتا فروش اینترنتی دارند. تا کنون سـي و دو عنوان به زبان انگلیسـي ترجمه شـده اسـت.
ترکی: ترجمه ی آثار شریعتی کمی پس از مرگش به زبان های ترکی آغاز شد. در ابتدا این ترجمه ها 
کنده و از سوی ناشریِن بی نام و نشان صورت می گرفت. بعضًا در سال های آغازیِن  به شکل پرا
جمهـوری اسـالمی سـفارت ایـران در ترکیـه، ابتـکاِر این ترجمه ها را به عهده داشـتند؛ امری که 

خیلـی زود رهـا شـد. از اوایـِل دهـه ی 90 میـالدی ترجمـه ی منظم تـِر آثار شـریعتی بـه زبان های 
ترکی از سـوی انتشـارات فجر در ترکیه آغاز شـد. امروز کلیه ی آثار شـریعتی )36 جلد مجموعه 
( به زبان ترکی ترجمه شده و از همین طریق به منطقه ی بالکان گسترش پیدا کرده است. آثار
ترجمه آثار شریعتی طی چند سال اخیر از 2014 به زبان ترکی آذربایجانی نیز آغاز شده  است. 

انتشاراتparlaq lmzalar مسئولیت این ترجمه ها را بر عهده گرفته است.
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اماکن

مزینان، زادگاه خاندان شریعتی )۱۳۱2 تا ۱۳۵۶(
مزینان، زادگاه خاندان شریعتی

نشانی:  مزینان حاشیه کویر نمک مزینان، سی کیلومتری سبزوار

 شریعتی از بدو تولد تا پایان عمر )یک ماه قبل از هجرت( رفت و آمد و سکونت در این 

روستا را رها نکرد. شیخ قربانعلی )عموی شریعتی( به تعبیر او سنت نشکست و روحانی 
این روستا باقی ماند و پس از فوتش در سال 1354، فرزندش شیخ محمود شریعتی به 

سنت پدر وفادار ماند و روحانی این روستا شد.

شریعتی خود در باره روستای مزینان می گوید:

کن و اشیاء اما

»…روستای محبوب من! مزینان! ای گرسنه ی ژنده پوش مغموم که بر حاشیه ی خشک 
و تشـنه ی کویـر افتـاده ای! ای نجیبـزاده ی بزرگـواری کـه قربانـی سـتم ایامـی و رنجـور فقر و 
محکـوم ویرانـی و فراموشـی و شـرف تبـار و شـکوه تاریخـت مسـتمندی را بر تو روا نمیـدارد. 
ای کوه و کویر و ارگ و بازار و مدرسه و رباط و سرچشمه و قبرستانی که همه از اجداد من 
سخن میگویید و یادگار عصمت اعصارید؛ اعصار سرشار از ایمان و لبریز از آرامش و یقین 
و طهارتی که در زیر منجالب این تمدن کثیفی که در آن، تنها وقاحت و حقارت و نیرنگ 
و قسـاوت خـوب میپرورنـد، بـرای همیشـه مدفـون شـدند و عصـری آمد که خورشـیدش از 
مغـرب میتابـد و اشـعه ی سـیاهش همچـون چنـگال هـول آور دیـو بـر سـرزمین اهورایـی ما 
سـایه افکنـده اسـت و قندیلهایـی را کـه در آن عصیـر زیتـون شـرقی میسـوخت و از آن خـدا 

تابـان بود خامـوش کرد.
کوچه باغ هـای  گلیـن، مزرعه هـای غبارگرفتـه و  ای در و دیوارهـای شکسـته، خانه هـای 
اندوه بـار همیشـه پاییـزی و شـما مـردم نیرومنـد و هوشـیار و مغـروری کـه اینـک گرسـنگی 
آواره تان کرده است و به بردگی شهرهای روسپی خسب تهران و گرگان و… تان برده است! 
کنون،  و تـو ای مسـینان! ای نـام اهورایـی کـه از بزرگی عصر مزداپرسـتی حکایت میکنـی و ا
پیران شکسـته و زنان چشـم به راه و کودکان بی پناهی را در خود داری که پدران، شـوهران 
و پسرانشـان بـه جسـت وجوی نـان تـو را کـه تهیدسـت مانده ای تـرک کرده اند. چقدر شـما 
را دوسـت می داشـتم و شـما می دانیـد کـه علی رغـم زندگـی، چـه تعصبـی داشـتم کـه یـک 

گـون م.آ 35( روسـتایی راسـتین بمانـم و بـه شـما وفـادار باشـم.« ) آثـار گونا

کاهک، محل تولد علی شریعتی )از بلوک مزینان ۱۳۱2(
روستای کاهک )منزل مادری(

نشانی: حاشیه کویر مرکزی نمک مزینان، روستای کاهک

کـه امـروز مـرز خراسـان  کویـر مرکـزی نمـک، جایـی   پنج شـنبه دوم آذرمـاه، در حاشـیه ی 
رضوی سـت، در روسـتای کاهـک )خانـه ی مـادری، زهـرا امینـی( در کنـار مزینـان )خانـه ی 

کن و اشیاء برای مشاهده ی تمام اما
مرتبط با شریعتی اینجا  کلیک کنید

کن: زیستگاه، دانشگاه و گاه حتا  مرور یک زندگی از دریچه ی اما
پناهگاه؛ از دل کویر مزینان تا پاریس. و نیز اشاره ای به اشیائی 

که در طول 44 سال نشانی در زندگی او بر جای گذاشتند یا خود 
نشانی هستند که او بر جای گذاشته است.

http://drshariati.org/?cat=29
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پـدری، محمدتقـی شـریعتی مزینانـی( از توابـع سـبزوار، زاده شـد. پـدر و اجـداد او در شـمار 
گرایـش بـه حکمـت اسـالمی(. اسـتاد محمدتقـی پـس از اتمـام  عالمـان دینـی بودنـد )بـا 
تحصیل در حوزه ی علمیه ی مشـهد، در این شـهر مقیم شـده بود و خانواده وی در ایام 
فراغت به روستا بازمی گشتند، از این رو مادر علی ترجیح داده بود که برای وضع حمل به 

روسـتای خود بازگـردد.

کانون نشر حقایق اسالمی، مشهد )۱۳2۳ تا ۱۳۴۴(
کانون نشر حقایق اسالمی

نشانی: مشهد، خیابان شاه رضا )خیابان آزادی(، کوچه چهارباغ

کانون نشر حقایق اسالمی پس از شهریور بیست توسط استاد محمد تقی شریعتی و طاهر 
کانون به شکل سیار و در منازل عالقه  احمدزاده تاسیس یافت. در ابتدا جلسات این 
مندان تشکیل می شد و از سال 1324 در اتاق های باالی ساختمانی در کوچه ی چهارباغ 
کمک  که امروزه مغازه فروش تولیدات پالستیکی است[ مستقر شد. از سال 1347 به  [
کوچه ساخته  و پشتیبانی مالی خیرین ساختمان جدیدی در همین  کانون  اعضای 
می شود و جلسات کانون در آن برگزار می شده است. با ممنوع شدن فعالیت های کانون 
نشر حقایق اسالمی کمی بعد از انقالب اسالمی، این ساختمان متروکه شده و امروزه اثری 
از آن به جا نمانده است. شریعتی از نوجوانی )از 1327( به عنوان فرزند استاد شریعتی و 

گردان وی در فعالیت های فرهنگی مشارکت داشته است. یکی از شا
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دانشکده ادبیات، مشهد )۱۳۳۴ تا ۱۳۳۷(
دانشکده ادبیات )فردوسی( مشهد

نشانی: نرسیده به پنج راه سناباد، خیابان شاهرخ )اسداهلل زاده(

دانشـکده ادبیات مشـهد در سـال 1334 تاسـیس می شود و شریعتی در فاصله سال های 
1334 تا 1337 دانشـجوی این دانشـکده در رشـته ادبیات اسـت. پس از بازگشـت از اروپا، 
او در فاصله ی سـال های1345 تا 1350 اسـتاد تاریخ این دانشـکده می شـود. از سال 1350 
شریعتی به وزارت علوم منتقل شده، امکان تدریس را از دست می دهد و در سال 1352، 
هنگامـی کـه در زندان اسـت حکم بازنشسـتگی می گیـرد. امروزه این سـاختمان متعلق به 

جهاد دانشگاهی مشهد است.

زندان قزل قلعه: نقطه آغاز )دستگیری ۱۳۳۶(
زندان قزل قلعه یا قزل قالع )قلعه سرخ(

 نشانی: تهران، ده امیرآباد )بزرگراه جالل آل احمد(

این بنا از جمله بناهای دوران قاجار است که در خارج از دروازه یوسف آباد و در زمین های 
جاللیـه در ده امیـر آبـاد قـرار داشـته اسـت. در دوران قاجـار مـورد اسـتفاده مسـافرین و 
کاروان هایی بوده است که از زنجان و گیالن و همدان و گلپایگان عازم پایتخت بودند. در 
زمان رضا شـاه نیز به عنوان انبار مهمات و وسـایل اسـقاطی مورد اسـتفاده قرار می گرفت. 
پس از کودتای 28 مرداد این کاروانسرا با دیوارهای بلند کاه گلی اش به زندان تغییر کاربری 

داد و محلـی کـه بـه نگهـداری اسـب و قاطـر مسـافران کاروانسـرا اختصـاص داشـت بدل به 
سـلول انفـرادی شـد. ایـن زنـدان تـا سـال 1350 دائـر بود و دوسـال پـس از انقالب تبدیل به 

میدان میوه و تره بار شـد.



130131 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

باغ ابسرواتوار، پاریس )۱۳۳۷ تا ۱۳۳۸(
)Jardin de l’Observatoire(باغ ابسرواتوار

گو، پاریس 14 نشانی: پاریس، شماره 96، بولوار آرا

Jardin de l’Observatoire
Boulevard arago 96
75014-Paris

کوچـک قـرن نوزدهمـی اسـت در جـوار پـارک معـروف  بـاغ ابسـرواتوار در پاریـس یـک بـاغ 
لوکزامبـورگ )کـه مجلـس سـنای فرانسـه در آن قـرار دارد( و بـه دلیـل نزدیکـی بـه ابسـرواتوار 
پاریس )مرکز نجوم( این نام را به خود گرفته اسـت. شـریعتی به مدت یک سـال )1338 تا 
1339( بـه ایـن بـاغ کـه در نزدیکـی محـل اقامت و نیز کالس های درسـش قرار داشـت رفت 
و آمـد می کـرد. مقالـه »در بـاغ ابسـرواتوار« کـه در کتـاب کویـر چـاپ شـده بـه تجربـه حضـور 

یکسـاله مـداوم در ایـن بـاغ اشـاره دارد.
شریعتی خود در باره این باغ می نویسد:

    »… مـن ایـن بـاغ سـاده و خلـوت و زیبـا را از همـه فرانسـوی ها و غیـر فرانسـوی ها، بیشـتر 
کـه معروفتریـن و  بـاغ لوگزامبـورگ جمـع می شـدند  دوسـت می داشـتم؛ مـردم همـه در 
جالب تریـن بـاغ پاریـس اسـت که کمی پایین تر از ابسـرواتوار، اما من ترجیح مـی دادم که بر 
روی همین  نیمکت سبز چوبی، در زیر درختی که با او آشنا شده بودم و عادت کرده بودم، 
سـاعتها بنشـینم و تنهـا فکـر کنـم و بـه قـول ناصرالدین شـاه خیـاالت بفرمایـم …«) م.آ 13(

موسسه حسینیه ارشاد )۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱(
سالهای ارشاد )۱۳۴۷ تا۱۳۵۱(

نشانی: تهران، جاده قدیم شمیران )دکترشریعتی(

»موسسـه خیریه تعلیماتی و تحقیقاتی علمی و دینی حسـینیه ارشـاد« در سـال 1343 در 
جاده قدیم شـمیران، در منطقه ای به نام چالهرز و توسـط محمد همایون )سـرمایه گذار 
اصلـی ایـن بنـا(، دکتـر ناصـر میناچـی مقـدم )حقوقـدان( و دکتـر عبدالحسـین علی آبـادی 
)اسـتاد حقـوق دانشـگاه( بنیـان گذاشـته شـد. اعضـای هیئـت مدیـره مرکـب بـود از آقایـان 
محمـد همایـون )رئیـس هیئـت مدیـره(، مرتضـی مطهـری )نائـب رئیـس(، ناصـر میناچـی 
( و سید علی شاهچراغی و محمد تقی جعفری اعضاء علی البدل از تاریخ 26 آذر  )خزانه دار
1345. شریعتی از سال 1347 به دعوت آیت اهلل مطهری همکاری خود را با حسینیه ارشاد 
آغـاز کـرد و تـا زمان بسـته شـدن حسـینیه ارشـاد در آبـان 1351 بـه این همکاری ادامـه داد.

 

گهی تاسیس حسینیه ارشاد آ
روزنامه رسمیـ  11/ 11, 1346

گهی آ
تأسیس مؤسسه خیریه تعلیماتی و تحقیقاتی علمی و دینی حسینیه ارشاد

نظر به ماده 8 آئین نامه اصالحی ثبت موسسات غیرتجارتی و به موجب اظهارنامه شماره 



132133 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

-6668
46/4/20 پیوسـت سـایر مـدارک مربوطـه موسسـه خیریـه تعلیماتی و تحقیقـات علمی و 
دینی حسینیه ارشاد طی شماره 933ـ  46/10/19 ثبت و خالصه مفاد آن بشرح زیر برای 

گهی می شـود. اطالع عموم آ
1ـ نام موسسه »موسسه خیریه تعلیماتی و تحقیقاتی علمی و دینی حسینیه ارشاد«.

2ـ موضـوع »موسسـه« الـف ـ احـداث مسـجد و رواق خطابه هـای مذهبـی جهـت ایـراد 
سـخنرانی های دینـی و علمـی و اخالقـی و همچنیـن ترویـج و نشـر تعالیـم عالیـه و تشـریح 

اهـداف مقدسـه دیـن مبیـن اسـالم.
کز تحقیقاتی و تربیتی اسالمی. بـ  تأسیس مرا

کز تحقیقاتی علمی اسالمی. جـ  تأسیس مرا
د ـ انجام امور خیریه و مسـاعدت های الزم به سـایر موسسـات تعلیماتی اسـالمی و انجام 

خدمات بهداشـتی.
هـ  اجراء و انجام عملیات اقتصادی برای بسط و توسعه منظور و موضوع موسسه از قبیل 
تهیـه مسـتغالت و عملیـات کشـاورزی )در صورتی کـه باغـات و یـا اراضـی مزروعـی از طـرف 
گـذار و بـه هـر عنـوان و جهـات  موسسـین یـا اشـخاص و موسسـات دیگـر بایـن موسسـه وا
قانونی منتقل شود( و همچنین عملیاتی که برای پیشرفت کار موسسه یا تأمین مخارج 
جاری آن ایجاد درآمد مشروع نماید و از آن محل مخارج جاری موسسه تأمین شود طبق 

مقررات موضوعه.
و ـ اداره نمودن و حفظ و تعمیر تأسیسات مذکور در این اساسنامه و سایر موسساتی که 
برای انجام امور خیریه و دینی تأسیس شده و موسسین یا واقفین آنها اداره هر یک از آنها 

را باین موسسه محول نمایند.
کتـاب بـا توجـه بـه قوانیـن  ز ـ نشـر مطبوعـات دینـی اعـم از روزنامـه و مجلـه و سـالنامه و 

کشـور. مطبوعاتـی 
.) 3ـ مرکز اصلی، تهران جاده قدیم شمیران )ایستگاه چالهرز

4ـ تاریخ تشکیل و مدت با رعایت ماده 584 قانون تجارت از تاریخ 45/9/26 برای مدت 
نامحدود.

5ـ دارائی مبلغ سـی و سـه میلیون و ششـصد و هفتاد و پنج هزار و چهار صد و پانزده ریال 
ک هـای شـماره 133و 783و 784و 785و 824و 825  شـامل الـف ـ امـوال غیرمنقـول پال
فرعـی از چهـل اصلـی واقـع در چالهـرز بخـش 11 شـمیران بمبلـغ 24/152/642/50 ریـال.

بـ  اموال منقول برطبق صورت ریز مبلغ 9/522/772/50 ریال.
6ـ تابعیت دولت شاهنشاهی ایران.

7ـ موسسین آقایان محمد همایونـ  دکتر عبدالحسین علی آبادیـ  ناصر میناچی مقدم.
8ـ اعضـاء هیئـت مدیـره : آقایـان محمـد همایـون، رئیـس هیئت مدیـره . مرتضی مطهری، 
نایـب رئیـس. ناصـر میناچی مقـدم، خزانـه دار و آقایـان سـیدعلی شـاه چراغی و محمدتقی 
جعفـری اعضـاء علی البـدل، از تاریـخ 45/9/26 بـرای مدت چهار سـال انتخاب گردیدند.
9ـ دارندگان حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار موسسه با امضاء رئیس و خزانه دار متفقًا 

معتبر می باشد.
رئیس اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی.

پ 9697 ق 53248

کمیته مشترک ضد خرابکاری »موزه عبرت« )مهر ۱۳۵2 تا اسفند ۱۳۵۳(
سال های اسارت

ک 11 خیابان شهید یرجانی، خیابان کوشک مصری، پال

این ساختمان که در باغ ملی تهران قرار دارد در سال 1311 در زمان رضا شاه تاسیس شده 
و در زمان حکومت پهلوی زندان زنان و سـپس زندان مشـترک ضد خرابکاری نام گرفت. 
شـریعتی حدود 18 ماه در این زندان به سـر برده اسـت. )مهر 1352 تا 29 اسـفند 1353(. 
این زندان پس از انقالب به نام ندامتگاه توحید به کار خود ادامه داد و از سال 1381 بدل 

به موزه عبرت شـده است.



134135 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

آخرین محل اقامت در ایران )تا ۱۳۵۶(
سال های انزوا

ک 10 تهران: خیابان جمالزاده شمالی، کوچه ده متری نادر، پال

خانواده شـریعتی از سـال 1351 در این سـاختمان مسـتقر می شوند. همزمان با خرید این 
خانه شریعتی به زندان می افتد. او پس از آزادی از زندان، در فاصله ی سال های 1354 تا 
1356در این خانه زندگی می کند. آثای چون خودسازی انقالبی، دریغ ها و آرزوها، حسن 

و محبوبه، حّر و…در این خانه نگارش شده است.
ایـن خانـه در سـال 1378 توسـط شـهرداری منطقـه 6 خریـداری شـده و در سـال 1384 

تبدیـل بـه مـوزه شـد.

منزل ساتمپتون؛ محل شهادت )۱۳۵۶(
منزل ساتمپتون )محل شهادت(

نشانی: انگلستان، بندر ساتمپتون )29/3/56(

Southampton NHS
University hospitals NHS trust
140 Mau Road
علـی شـریعتی کـه بـا نـام علـی مزینانـی از ایـران خـارج شـده بـود، در تاریـخ 26 اردیبهشـت 
بـا پـرواز غیـر مسـتقیم بـه انگلسـتان و بنـدر سـاتمپتون )منـزل پسـر دایـی همسـرش، علی 
کـه قـرار بـود پـس از یـک مـاه بـه او  فکوهـی( مـی رود تـا منتظـر فرزنـدان و همسـرش شـود 
بپیوندنـد. شـریعتی تـا یـک روز قبـل از مرگـش در منـزل علـی فکوهـی زندگـی می کـرد )از 26 
اردیبهشـت تـا 29 خـرداد 1356( و بـا ورود فرزندانـش در 28 خـرداد، همـان روز خانـه ای را 
در شـهر اجـاره می کنـد. اقامـت او در ایـن مـکان کمتـر از 24 سـاعت بـه طـول می انجامـد و 

شـریعتی در سـحرگاه 29 خـرداد 1356 بـا مرگـی مشـکوک از دنیـا مـی رود.



136137 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

سوریه، دمشق، زینبیه )۵ تیر ۱۳۵۶(
در جوار زینب

نشانی: دمشق، زینبیه قبرستان شیعیان، جنب حرم حضرت زینب

گهانـی شـریعتی در 29 خـرداد 1356، خانـواده و دوسـتان او بـا فشـارهای  پـس از مـرگ نا
ک برای انتقال جسد به ایران روبه رو شده و تصمیم گرفتند جسد را به دمشق انتقال  ساوا
دهنـد. علی رغـم تردیـد اولیـه میـان نجـف و سـوریه، بـه توصیـه و کمـک امـام موسـی صدر، 
ک سپاری با حضور چهره های  زینبیه دمشق به عنوان مقصد نهایی انتخاب شد. این خا
برجسته ایرانی، فلسطینی و لبنانی برگزار شد و شریعتی به تاریخ پنجم تیرماه 1356 در اتاق 
ک سپرده شد. کوچکی واقع در ضلع شمال شرقی قبرستان شیعیان به رسم امانت به خا

ایـن اتاقـک و دیوارهـای آن از همـان روزهـای اول )دوسـال قبـل از انقـالب ایـران( تـا کنـون 
فرصتی برای ابراز احساسات متعدد مردمی، موضع گیری های سیاسی مختلف و قبض و 
بسـط های مدیریتی بسـیاری بوده اسـت. ورود و خروج آزاد به اتاقک آنجا را بدل به نوعی 
نمایشـگاه فصلی فرهنگی و سیاسـی کرده بود و از همین رو در پایان دهه شـصت ورود به 
آن اتاقـک فقـط بـا اجـازه مدیریـت قبرسـتان ممکـن شـده اسـت. ایـن اتاقـک از میانه دهه 

هفتاد با ابتکارات عده ای از دوسـتداران شـریعتی مرمت شـده اسـت.



138139 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

اشیاء

ماشین ُمسُکویچ )۱۳۴۵- ۱۳۵۶(
ماشین مسکویچ را شریعتی در سال 1345 در مشهد برای خود قسطی و به قیمتی بسیار 

نازل خریداری کرد.
در آن سـال آمـوزش و پـرورش ایـن ماشـین های روسـی را بـه دلیـل قیمـت و کیفیت نازلش 
در اختیـار فرهنگیـان قـرار داده بـود و بـه همیـن دلیـل یـک بـار بیشـتر از روسـیه وارد نشـد. 
در نتیجـه ماشـین متداولـی نبـود و از همیـن رو تـردد او در شـهر مـورد توجه قـرار می گرفت. 
 این ماشین روسی برای اویی که متهم به داشتن تمایالت چپ بود، از سوی مخالفانش  
سـندی بـر اثبـات ایـن مدعـی تلقـی می شـد. پـس از مـرگ شـریعتی، ایـن ماشـین از سـوی 
خانـواده او در اختیـار یکـی از خویشـانش )اقـای یداهلل محمدی( قرار گرفت تا سـالم بماند 
و تا سـال 84، که توسـط شـهرداری تهران برای خانه—موزه ی شـریعتی خریداری شـد، در 
مشـهد تـردد می کـرد. ایـن ماشـین در دهـه 90 توسـط متخصصیـن مرمـت شـد و در  حـال 

حاضـر در خانه موزه شـریعتی قـرار دارد.

کستری و سبز )۱۳۴۶ تا ۱۳۵۶( کالسورهای خا
گفتگوهای تنهایی و شاندل

کستری« و »دفترهای سبز« و… که به نام شاندل ذکر شده در حقیقت رنگ های  »دفترهای خا
بنویسد. را  تنهایی اش  نوشته های  آن  در  داشت  عادت  شریعتی  که  است  کالسورهایی 

 شریعتی با خلق شخصیتی به نام »شاندل« او را نویسنده ی کتاب هایی به نام »گفتگوهای 
تنهایـی« و… می نامـد و در سـخنرانی ها و نیـز دست نوشـته هایش از او بـه عنـوان نویسـنده ای 
کـه بـه نـام شـاندل  کسـتری« و »دفترهـای سـبز« و…  تونسـی تبار نـام می بـرد. »دفترهـای خا
ذکـر شـده در حقیقـت رنگ هـای کالسـورهایی اسـت کـه او عـادت داشـت در آن نوشـته های 

تنهایی اش را بنویسـد.

مهره های شطرنج )۱۳۵2 -۱۳۵۳(
تنهایی سلول

و  نـان  خمیـر  بـا  شـریعتی 
دوده های دیوارهای سـلول 
زندان این مهره ها را ساخته 

اسـت.
سـال  دو  حـدود  شـریعتی 

تـا 54 در  را در فاصلـه ی سـال های 52 
کمیتـه ی مشـترک ضدخرابـکاری در  زنـدان 

سـلول انفـرادی گذرانـد. او کـه از امـکان مصاحبـت بـا هم سـلولی و یـا کتـاب محروم بـود، در 
تنهایی هایش به کمک خمیر نان و دوده های دیوارهای سـلول، این مهره های شـطرنج 

را سـاخته اسـت.



پرونده های تو در تو

در این بخش کلیه ی اسناد شخصی، تحصیلی و اداری شریعتی را به تفکیک مالحظه 
می کنید. پاسخ بسیاری از پرسش هایی که حول و حوش موقعیت تحصیلی، حقوقی، و 
شغلی شریعتی به وجود آمده را می توان بر اساس این اسناد به دست آورد. پرسش هایی 
از این دست که نام شریعتی مزینانی است یا شریعتی؛ رشته ی تحصیلی او چیست؛ و 
مدرک تحصیلی او کدام؛ خروج او در سال ۵۶ از ایران قانونی بوده یا غیرقانونی؛ دکترای 

… تاریخ داشته است یا جامعه شناسی؛ ممنوع التدریس بوده یا ارتقای شغل پیدا کرده؛ و
در بخشـی دیگر به رابطه ی او با سـاواک پرداخته شـده و اسـناد مرتبط با شـریعتی از میان 
اسـناد سـاواک ارائـه شـده اسـت. در بخـش پایانـی از خـالل فتواهـای مراجـع و علمـا، نـگاه 

روحانیـت به شـریعتی مـورد توجه قرار گرفته اسـت.



142143 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

مدرک دیپلم )تیر 1333(1 1	
 شریعتی، دانشجوی فلسفه ی دانشگاه تهران )1335ـ  1334(1 2	

علی شـریعتی در سـال تحصیلی 1335-1334 دانشـجوی رشـته ی فلسـفه در دانشـگاه تهران بوده اسـت اما 
در همان سـال او از تحصیل در این دانشـگاه انصراف داد و به دانشـکده ی تازه تأسـیِس ادبیاِت مشـهد رفت. 
کپِی پرونده ی دانشجویِی او در دانشگاه تهران به تازگی در اختیاِر خانواده ی شریعتی قرار گرفته که ضمیمه 

شده است.
 مدرک لیسانس )1337(1 3	

پرونده ی تحصیلی



144145 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

 
 
تصویِب موضوع و استاِد راهنمای تز دکترا )1340(1 4	



146147 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

تعیین تاریخ جلسه ی دفاع تِز دکتری )خرداد 1342(

مدرک دکتری )22 بهمن 1342(
FACULTE DES LETTRES
Doctorat de l’université de Paris
histoire de l’Islam médiéval
)Hagiographie persane(



148149 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

تأییدیه سفارت ایران )اسفند 1342(

 
ترجمه و تأیید مدرک دکترای علی شریعتی )اردیبهشت 1343(



150151 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

حکم آموزگاری علی شریعتی در مدرسه ی کاتب پور )آبان 1331(

پرونده ی استخدامی وزارت فرهنگ
اسناد استخدامی وزارت فرهنگ )۱۳۳۱ تا ۱۳۳۹(

 اولین حکم تدریس )بهمن 1331(
 



152153 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

 

 اعزام به فرانسه برای ادامه ی تحصیل در مقطع دکتری )1337( و ویزا )1338(فیِش حقوِق آموزگاری )1333(
 
 



154155 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

افزایش حقوق آموزگاری به عنوان حق اوالد با تولد نخستین فرزند )1339(



156157 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

تقاضا برای شرکت در امتحانات شورای عالی اداری برای استادیاری تاریخ )10 خرداد 1344(
 

اسناد دانشکده مشهد و وزارت علوم
۱۳۴۴ تا دی ۱۳۵2

تقاضای ارسال مدرک دیپلم از سوی دانشکده ادبیات تهران برای تکمیل مدارک )4 اردیبهشت 1344(
 

کن و اشیاء برای مشاهده ی تمام اما
مرتبط با شریعتی اینجا  کلیک کنید

http://drshariati.org/?p=27359


158159 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

انتصاب به سـمت اسـتادیاری رشـته تاریخ دانشـکده ادبیات مشـهد پس از گذراندن امتحان اسـتادیاری در مراحل استخدام در دانشگاه مشهد )9 اسفند 1344(
تهران )29 اسـفند 1344(



160161 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

حکم استخدام در دانشگاه مشهد )فروردین 1347(مدرک استادیار تمام وقت )مهر 1346(



162163 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

اسـتخدام شـریعتی در دانشـکده ادبیات مشـهد به عنوان اسـتادیار تاریخ 
در سال 1345و در پی گذراندن آزمون استادی تاریخ در تهران ممکن می 
ک تهران در باره چگونگی  گردد . دو سال بعد در سال 1347 ، استعالم ساوا
ک هیچ  اسـتخدام شـریعتی در دانشـکده مشـهد ، نشـان می دهد که  ساوا
نظارتی بر استخدام او در دانشکده نداشته است.) بر خالف اظهارات دکتر 

جالل متینی، رئیس وقت دانشکده ادبیات مشهد(



164165 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

  ممانعت ریاست دانشکده )جالل متینی( از شرکت علی شریعتی
در کنگره »مذهب و صلح« در توکیو به دلیلی ضیق وقت )مهر 1349(

 ابراز نارضایتی ریاست دانشکده ادبیات
از عدم اجرای مقررات از سوی شریعتی )25 آبان 1349(



166167 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

 انتقال موقت از تدریس در دانشگاه به وزارت علوم )مهر 1350(
حکم بازنشستگی در سن چهل سالگی )دی 1352(تمدید ماموریت در وزارت علوم



168169 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

بازجویی های مکتوب 
اسفند ۱۳۴۳

ک پرونده ی ساوا
ک« استخراج شده اند  تصاویر اسناد این بخش از کتاب »شریعتی به روایت اسناد ساوا

ک برای مشاهده ی تمام اسناد ساوا
اینجا  کلیک کنید

http://drshariati.org/?cat=18


170171 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰



172173 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰



174175 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

بازجویی های مکتوب 
تیر ۱۳۴۷



176177 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰



178179 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

ک نسبت به حسینیه ارشاد رویکرد ساوا



180181 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰



182183 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰



184185 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

انتشار مقاالت شریعتی در روزنامه کیهان 
تیر ۱۳۴۷

چـاپ سلسـله مقـاالت »انسـان، اسـالم و مکتـب هـای مغـرب زمیـن« )از 26 بهمـن 1354( و »بازگشـت بـه 
خویش« )از 5 اردیبهشت 1355( در روزنامه کیهان بدون اجازه شریعتی که منجر به تهیه ی شکایت نامه 
به کمک دکتر احمد حاج سید جوادی گردید. چاپ این مقاالت منجر به نگارش وصیت گونه   ای از سوی 

شـریعتی می شـود که بعدها بدل به یکی از متن های مشـهور شـریعتی شـد.



186187 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

ک خروج از ایران بدون اطالع ساوا



188189 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰



190191 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰



192193 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰



194195 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

برای مشاهده ی تمام اسناد مربوط به مراسم سال ۱۳۵۶، اینجا  وپرونده ی شهادت
جهت مشاهده ی اسناد مربوط به بازتاب های شهادت، اینجا  کلیک کنید

http://drshariati.org/?cat=286
http://drshariati.org/?cat=217


196197 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

ک کنش ساوا وا



198199 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰



200201 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

کنش های گروه ها و شخصیت ها برخی وا

اعالمیه دانشجویان دانشگاه تهران )31 خرداد 135۶(

اعالمیه
من المومنین رجال صدقوا ماعاهدوا اهلل علیه فمنهم

من قضی نحبه و منهم من ینتظر ) 23  احزاب(
ترجمه : از مومنان مردانی هستند که پیمان خدا را نگاه داشتند و برخی از آنان جان بر سر پیمان نهادند و 

برخی دیگر انتظار فرمان و همچنان برعهد خویش استوار .

 بر آسمان زندگیمان آیا دوباره خورشید خواهد دمید؟
و بر کویر هستی مان آیا باز نسیم زندگی خواهد وزید؟

….. و اینک درهم شکسته و بیتاب مرگ فضیلت را ماتم گرفته ایم و شهادت مرد برتر روزگار را عزاداریم .
    حضرت دکتر شریعتی شهید شد ..

گر  دردآور خبری چنان سـنگین که بباور نمی نشـیند و چه بهتر ، که براسـتی شـریعتی هیچگاه نمی میرد . و ا
که وجود حرکت آفرین  سوگواریم درواقع نه بر شهادت او است ، که مرگ امیدهامان را بعزا نشسته ایم ، چر ا

و اندیشه بلند او بود که بزندگیمان معنی ، و باجتماعمان جان میداد .
کم بر کویر زندگیمان را به طوفان مبدل سـاخت . و  شـریعتی  نسـیم تند و زود گذری بود که سـکوت امن حا

خورشـیدی که شـب سـرد قلبمان را گرمی و روشـنی بخشید .
شـریعتی فرزنـد برومنـد اسـالم و تشـیع دیگـر درمیـان مـا نیسـت و دریـغ و بازهـم دریـغ ….  دریـغ بـر درگذشـت 
مردی که قهرمان بود و قهرمان آفرین ، آنکس که بقدرت مسلط زمانه » نه گفت « و بیداد و تزویر را در همه 

شکلهایش برسـوائی کشاند .
 شریعتی  : خورشیدی است که بر تارک مبارزات همه حق طلبان تاریخ اسالم و انسان تا ابد خواهد درخشید.

سالم بر او
سالم بر او ، روزی که زائیده شد و روزی که بمرد و روزی که باز بپا خواهد خواست .

  31 خرداد ماه پنجاه و شش
  دانشجویان دانشگاه



202203 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

بیانیه ی کانون نویسندگان ) 3 تیر135۶(

نویسـنده آزاده، دکتر علی شـریعتی، سـرانجام در روند تحقق آرزوهای انسـانی اش این جهان را بدرود گفت. 
کشور ما ایران، در تاریخ فرهنگ خود، از این گونه مجاهدان فضیلت بسیار پرورده است. دکتر علی شریعتی 
در زندگی کوتاه اما پر ثمرش نشان داد که حیات را جز در مفهوم عقیده و مجاهدت در راه آن نمی شناسد. 
کارنامه فرهنگی و اجتماعی او در این معنی گواهی انکار ناپذیر است. حماسه زندگی اجتماعی و فرهنگی او از 
سالهای نوجوانی آغاز شد و تا واپسین دم که به اوج خود رسید بی وقفه ادامه یافت، و در این سودا سختی 

ها و خشونت های بسیار، و از جمله محرومیت از استادی دانشگاه و زندانهای مکرر، را به جان پذیرفت.
میراث عظیم نویسـندگی او که بیش از دویسـت کتاب، رسـاله و مقاله را در بر می گیرد، شـامل مسـائل تاریخ، 
فلسـفه ادیـان، تاریـخ اسـالم و ایـران، مکتـب تشـیع، تاریـخ تمـدن، جامعه شناسـی، فلسـفه، ادبیات و هنـر، از 
دیدگاهـی اجتهـادی و ملتـزم اسـت. ارزیابـی میـراث فرهنگـی و شـخصیت اجتماعـی کـم نظیـر دکتر شـریعتی، 
بـه ویـژه اهمیـت او در بازآفرینـی فرهنـگ اسـالمی و بیـداری اجتماعـی، در گـرو فرصتی خواهد بود که در سـایه 

برخـورد آزادانـه آراء و عقایـد در جامعـه مـا فراهم آید.
دکتر شریعتی، به رغم همه ممنوعیت های خالف قانون توانست در بحرانی ترین دوران گسیختگی فرهنگی 
گاهی و تفکر و مسـئولیت، آموزش  ایران، نسـل جوان کشـور ما در حد وسـع و توانائی بزرگ خویش، در حوزه آ

و پرورش دهد، و از این حیث شایسته تعظیم و احترامی بیدربغ است.
کانـون نویسـندگان ایـران، بـا اندوهـی عمیـق، از زبـان همـه دسـت اندرکاران آفرینـش فرهنگی و ادبـی و هنری، 
فقدان دکتر شریعتی را سوگ قلم و شرف و مسئولیت اعالم می کند و آن را به همه وجدان های بیدار جامعه، 

به ویژه به پدر دانشمند و بزرگوار دکتر شریعتی ، استاد محمد تقی شریعتی تسلیت می گوید.

کانون نویسندگان ایران
سوم تیرماه  1356

نامه ی مهندس بازرگان به استاد محمد تقی شریعتی )۶ تیر 135۶(
 

بسمه تعالی
اسـتاد اجـل و پـدر بزرگـوار جنـاب آقـای محمـد تقـی شـریعتی قربانـت گـردم. قصـد تشـرف بـه مشـهد و وظیفـه 
خدمـت در مجلـس ترحیـم دکتـر علـی خودمـان بـرای همناله شـدن بـا آن پدر خمیـده داغدیده و هـزاران نفر 
ماتـم زده ی بهـت زده داشـتم. گرفتـاری و بـی سـعادتی مانعـم شـد. ناچـار بدینوسـیله عـرض سـالم و تسـلیت 
می نمایم. مصیبت نه چنان است که بتوان خاموش نشست و نه انحصار به جنابعالی و به خویشاوندان و 
کاری یک ملت است! بنده که  همشهریان دارد. مصیبت، مصیبت نسل رشد یافته تشنه شده حقیقت و فدا

در فـوت مرحـوم پـدرم و مـادرم ایـن انـدازه تاثـر و تسـلیت در هر گذر دریافت نکـرده بودم.
ک و آثارش سال به سال روشن تر و صاف تر می شد و جامعه را روشن تر می ساخت شاخسار  علی که با ادرا
پـر ثمـری از آن پـدر پـر فضـل و اخـالص بـود که در بحبوحه احتیاج و اسـتقبال، از سـنگینی بار کشـته شـد و با 

افتـادن او امیدهـا و آرزوها بر زمین ریخت.
مصیبت دیگر آنکه دوسـتان نتوانند در عزایش دور هم نشسـته دعا کنند و فضایلش را بگویند ولی سـازمان 
دشـمنی که در زمان حیات، او را بدنام و از درس و ارشـاد و دانشـگاه برکنار کرد و نوشـته هایش را مدرک جرم 
و بهانـه شـکنجه جوانـان قـرار مـی داد و خـودش را در زنـدان و سـپس در جدایـی از مردم انداخته با فشـارها و 
نقشـه ها دق کشـش کرد حاال تسـلیْت سـرا و مدیحه خوانش می شـود. البته به این خیال که طبق داسـتان 

هایـی کـه از او شـنیدم ماننـد آن کنـاس کالش مزینانـی، خود را به او بمالد تا آلـوده اش کند.
علـی بـا قلـب و قلمـش جوابگـوی مسـائل فکـری و مشـکالت روانـی جوانـان مسـلمان مـا بود. مرگـش مظهری 
از ابتالهـای خـاص زمانـه مالطـم معاصـر گشـت و درسـی بـرای مواجهـه بـا مسـائل عملـی و مقاومـت در برابـر 

مشـکالت اجتماعـی.
از خداوند حکیم صبر و پاداش بزرگ برای پدری که غیر از علی فرزندان ارزنده دیگر تربیت و تحویل جامعه 
کرده است مسئلت می نمایم و از نسل جوان پر شور می خواهم جنازه و خاطره اش را به جای ناله و یاس با 

صبر و امید و عزم به دوش بکشند و افکار و آثارش را مشایعت نمایند.
اناهلل و انا الیه راجعون

مهندس مهدی بازرگان
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 فراخوان شخصیت های فرهنگی، سیاسی و روحانی
برای شرکت در مراسم بزرگداشت شریعتی در مسجد ارگ تهران )تاریخ: تیر 135۶(

اولین تالش دوستداران شریعتی برای برگزاری مراسمی در مسجد ارگ تهران به مناسبت 
سـوم او )هفت تیر 1356( با ممانعت نیروهای امنیتی به سـرانجا نرسـید. این دو اطالعیه 
نشـان می دهـد کـه تـالش دوبـاره ای بـرای برگـزاری مراسـم یادبـود در مسـجد ارگ  و ایـن بار 
بـرای 13 تیـر مـاه  از سـوی شـخصیت های فرهنگـی، سیاسـی، روحانـی انجـام شـده اسـت. 

تنـوع اسـامی امضـاء کننـدگان  دو  فراخوان جدا گانه، قابل توجه اسـت.

 فراخوان اول :
بسمه تعالی

گهانی مرحوم دکتر علی شریعتی را به پدر بزرگوارش استاد محمد تقی شریعتی و خاندان مصیت  درگذشت نا
زده و عموم عالقه مندان به اعتالء اسالم و تشیع تسلیت می گوییم.

بدین مناسبت روز دوشنبه 13 تیرماه از ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر مجلس تذکری در مسجد ارگ برگزار خواهد 
شد.

سـید محمدبهشـتی-محمدمفتح-محمدجواد باهنر-مصطفی ملکی-محمدجواد حجتی کرمانی- سید 
محمد هزاوه ای-علی حجتی کرمانی- سید مهدی امام جمارانی- محمد مهدی ربانی- صادق خلخالی- 
محمد خامنه ای-عبداالمجید معادیخواه- سیدجمال الدین دین پرور-حسین فومنی الحائری- اسداهلل 
خادمی- مهدی کروبی-علی موحدی ساوجی-سـید حسـین موسـوی- سـید مهدی موسـوی اصفهانی- 
علی اصغر جعفری اصفهانی- سید تقی موسوی-حیدری چیذری- رضا مطلبی- مهدی شاه آبادی-جعفر 

شـجونی- حجت اهلل کیانی- هادی خامنه ای- سـید محمد باقر مهدوی

 فراخوان دوم:
به جز سیاهی و غم روزنی نمی دیده است

ستاره گم شد و شب رنگ جاودانه گرفت
در این قفس به فغانش کسی جواب نداد

به نام شب همه کس خواب را بهانه گرفت
بـرای طلـب غفـران از درگاه ایـزد منـان و اعتـالی درجـات دکتـر شـریعتی عزیـز قـرار اسـت مجلـس ترحیمـی روز 
کتفـا شـود. دوشـنبه 13 تیرمـاه از سـاعت 5 تـا 7 عصـر در مسـجد ارگ بـا صبـر و سـکوت برپـا و بـه تـالوت آیـات قـرآن ا

آل احمـد- دکتـر  آقایـی- شـمس  آشـوری-دکتر  بازرگان-داریـوش  یـداهلل سـحابی-مهندس مهـدی  دکتـر 
کبر استاد- سید عبداهلل انوار- دکتر مهندس ایزدی- مهندس عبدالعلی بازرگان-  اخالقی- دکتر اسالمی-ا
کدامن- مهندس محمدتوسلی-  برزگر- محمد بسته نگار- باقر پرهام- دکتر حبیب اهلل پیمان- دکتر ناصر پا
دکترتهرانـی- محمـد مهـدی جعفـری- دکتـر جاللی-حـاج حمـزه- علـی اصغرحـاج سـیدجوادی- ابوالفضـل 
حکیمـی- حـاج طرخانـی- حریـری- ابوالفضـل خدابخـش- مهنـدس خضوعـی- عـزت اهلل خلیلـی- علـی 
دکتـر  سـامی-  دکتـر  محمدزهـری-  ریاضـی-  رادنیـا-  عبـاس  آسـائی-  دل  دکتـر  دادمهـر-  زاده-  کبرخبـره  ا
غالمحسین ساعدی- محمد علی سپانلو- محمد شانه چی- دکتر عباس شیبانی-هاشم صباغیان- دکتر 
عالی- احمد علی بابایی- فخر سـلطانی- دکتر فضلی نژاد- ابوالفضل قاسـمی- اسـالم کاظمیه- دکتر نظام 
الدین قهاری- قاسم الربن- حاج محمود مانیان- هادی مؤتمنی-متحدین- مفیدی- رحمت اهلل مقدم- 
ممیـزی- خسـرو منصوریـان-  نعمـت میـرزازاده- نجابتی- نقوی- دکتـر پرویز ورجاونـد- دکتر خلیل هراتی- 

دکتر منوچهـر هزارخانی
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مراسم تشییع در لندن و گردهمایی  در کشورهای اروپایی

کنش های وسـیعی در  گهانی شـریعتی در 29 خرداد 1356 در شـهر سـاتهام پتون وا مرگ نا
ایران و در میان دانشجویان ایرانیان خارج کشور به دنبال داشت. از فردای 29 خرداد تا 
پایان تیرماه مراسم های یادبود متعددی در شهرهای مختلف اروپایی از سوی انجمنهای 

اسالمی و کنفدراسیون جهانی برگزار گردید.
این سلسـله مراسـم ها با تشـیییع جنازه شـریعتی در لندن به تاریخ چهارم تیرماه آغاز شد 

و تـا پایان تیرمـاه ادامه یافت.1
 9/4/56: آلمان، برلین . با شرکت حدود 200 نفر از نیروهای کنفدراسیون.

10/4/56 آلمان، برمن. با شرکت عده ای از ایرانیان عضو اتحادیه انجمنهای اسالمی .
 10/4/56/ ایتالیا، تورینو. با شـرکت عده ای از دانشـجویان سیاسـی ایرنی ، این مراسـم در خوابگاه دخترانه 

دانشـگاه تورینو برگزار شـده است.
 10/4/56  اتریش، وین. با شـرکت حدود 40 نفر از فعالین سیاسـی و دانشـجویان اپوزیسـیون در خانه البرت 

شـوایتزر برگزار شده است.
11/4/56 آلمان، دارمشتات. با شرکت 300 نفر از طرفداران جبهه ملی، کنفدراسیون جهانی در سالن اودی 

کس و با حضور ابوالحسن بنی صدر ) دراخالق(شریع و حسن حبیبی) تعهد( برگزار شده است. ما
18/4/56 فرانسـه، پاریـس. بـا سـخنرانی احسـان شـریعتی ) نـه بـزرگ ( حسـن حبیبـی ) نه، بـه تـرس از آزادی( 

و ابوالحسـن بنـی صـدر ) در علـم ( و بـا حضـور جمـع کثیـری از دانشـجویان سیاسـی مقیم فرانسـه برگزار شـد.

مراسـم تشـییع جنـازه در روز چهـارم تیرمـاه 1356 بنـا بـه دعـوت انجمن هـای اسـالمی در 
خـارج از کشـور و کنفدراسـیون جهانـی محصلیـن و دانشـجویان ایرانی در لنـدن از میدان 
کسـفورد تـا مسـجد امـام بـاره صـورت گرفـت و سـپس مراسـم ختـم در محل مسـجد مزبور  آ
گردیـد. در ایـن مراسـم، احسـان شـریعتی بـا عنـوان »تنهـای ربـذه«، دکتـر حسـن  برقـرار 
حبیبی با عنوان »تعهد«، ابوالحسن بنی صدر نیز با عنوان »در روش« و….درباره شریعتی 
سـخنرانی کردنـد و شـعر »ای هرگـز بـزرگ« توسـط یکـی از دانشـجویان انجمـن اسـالمی در 
فرانسه )سعید شهرتاش( خوانده شد. به دنبال آن پیام های احزاب و گروه های سیاسی 
و کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی نیز قرائت شد. سخنرانی این مراسم 

انعـکاس وسـیعی در روزنامه هـای لنـدن از جملـه »آبزرور« داشـت.

ک« ج3، انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ 1378 به نقل از » شریعتی به روایت اسناد ساوا  1
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کسپاری در سوریه )5 تیر 135۶( مراسم تشییع پیکر و خا

هـم زمـان بـا انتشـار خبـر در گذشـت شـریعتی شـایعه مشـکوک بـودن نحـوه مرگ شـریعتی 
ک چنان  نیـز در سـطح وسـیعی پخـش شـد. شـائبه دخالـت دولـت ایـران و نیروهـای سـاوا
مورد اجماع بود که دولت ایران را بر آن داشـت مراسـم بازگشـت شـریعتی به ایران را تدارک 
ببیند و در پی آن بزرگداشـت پر سـرو صدایی را برگزار کند. از همین رو خانواده شـریعتی و 
دوسـتداران او به کمک امام موسـی صدر تصمیم به انتقال شـریعتی به سـوریه را گرفتند.

یک روز پس از تشـییع جنازه در لندن در روز یک شـنبه 5 تیرماه 1356 جنازه شـریعتی از 
لنـدن بـه دمشـق منتقـل شـد. در فـرودگاه دمشـق امـام موسـی صـدر، تنی چنـد از علمای 
شیعه لبنان، روحانیون حوزه علمیه نجف که 5 صبح در فرودگاه در انتظار بودند از جنازه 
شریعتی استقبال کردند. پس از انجام تشریفات الزم جنازه شریعتی با مشایعت همراهان 
مسـتقیما بـه حـرم مطهـر حضـرت زینب برده شـد و در کنار ضریح حضرت زینب قـرار داده 
شـد. در سـاعت ده صبح به تدریج نمایندگان سـازمانهای انقالبی سیاسـی و انجمن های 
اسـالمی درحـرم حضـور یافتنـد و بسـیاری از زوار ایرانـی در حـرم جمـع شـدند. از طـرف 
مقاومـت فلسـطین ابومـازن عضـو هیئـت اجرائیـه ی مرکزی فتـح و معاونش، مفتی شـام و 
معاونـش، وزیـر اوقـاف سـوریه، تولیـت آسـتانه حضـرت زینـب و جمعـی از علمـای سـوریه و 
لبنان، امام موسی صدر، رهبران و نمایندگان حرکت المحرومین و امل، نمایندگان نهضت 
آزادی، نمایندگان روحانیون مبارز، نماینده انجمن اسـالمی دانشـجویان در آمریکا و اروپا 

در مراسـم شـرکت داشـتند. در سـاعت یازده صبح، امام موسـی صدر و حاضرین بر جنازه 
شریعتی نماز گذاشتند. بعد از نماز ابومازن خطاب به احسان و نمایندگان نهضت آزادی 
گفت: »ما شریعتی را شهید انقالب فلسطین می دانیم« . پس از ختم نماز جنازه بر دوش 
نماینـدگان روحانیـون مبـارز، حرکـت المحرومیـن، نهضـت آزادی ایـران، انجمن اسـالمی و 
دوسـتداران علی شـریعتی بر دور حرم طواف داده شـده و زیارت نامه خوانده شـد. سـپس 
در سـاعت یـازده و نیـم بـه طـرف محـل قبرسـتان عمومـی کـه در پنجـاه متری صحـن حرم 
زینب می باشـد حمل گردید. در حالیکه دسـته های گل توسـط سازمانهای شرکت کننده 
هدیـه شـده بـود در پیشـاپیش جمعیـت حرکـت می کـرد. در صحـن قبرسـتان امام موسـی 
صدر در بیانات کوتاهی که به عربی ایراد کرد ضمن تجلیل از افکار و شـخصیت شـریعتی 
گفت: »حضرت زینب شهید راه حق را که در مقابل ظلم و ستم مستمرأ مبارزه نمود و در 
برابـر زر و زور و تزویـر تسـلیم نشـد و بـه همیـن جهـت نتوانسـت بـا آرامش به سـرزمین خود 
برود، به نزد خود فراخواند.« پس از برگزاری این مراسم، جنازه در اتاق کوچکی که در ضلع 
ک سـپرده شـد. روز بعد هانی الحسـن  شـمال شـرقی قبرسـتان اسـت به رسـم امانت به خا
عضو کمیته مرکزی مقاومت فلسطی و مشاور سیاسی یاسر عرفات مراتب تسلیت عرفات 
را که به علت سـفرش به قاهره نتوانسـته بود در مراسـم شـرکت کند به نمایندگان نهضت 

آزادی و پسـرش احسـان شـریعتی اظهار می نماید.
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مراسم بزرگداشت در بیروت )مرداد 135۶(

مراسم چهلم دکتر شریعتی در بیروت توسط مجمع بزرگداشت شریعتی و تحت نظارت و 
با ابتکار عمل امام موسـی صدر در مرداد ماه 1356 برگزار شـد. در این مراسـم نمایندگان 
بسـیاری از جنبش هـای ملـی آزادیبخـش )زنگبـار، زیمبابـوه، جنـوب فیلیپیـن، اریتـره(، 
نماینده ی جنبش الفتح )منیر شفیق(، و نمایندگان اتحادیه های دانشجویان مسلمان 
در اروپا و آمریکا و کانادا، نمایندگان نهضت آزادی ایران و بعضی از روحانیون مبارز ایرانی 
حضـور داشـتند. برجسـته ترین سـخنرانان ایـن مراسـم امـام موسـی صـدر و یاسـر عرفـات 
بودند؛ به  رغم تصمیم اولیه، اجرای این مراسم در سالن اجتماعات یونسکو در بیروت به 
دلیـل مخالفـت دولـت لبنـان و تحت فشـار نظام شـاه، یک روز مانده به برگـزاری لغو گردید 
و با کوشش همه جانبه ی سازمانهای انقالبی برگزار کننده و زحمات امام موسی صدر در 
ک و عوامل  سـالن اجتماعات عامیله برگزار شـد. برگزاری بزرگداشـت شـریعتی خشـم سـاوا
آنهادر لبنان و نیز روحانیان مخالف شریعتی در ایران را علیه امام موسی صدر برانگیخت.
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بـا اوج گیـری سـخنرانی هـای شـریعتی از روزهـای آغازیـن 1350 در حسـینیه ارشـاد و سـایر 
کـه منجـر بـه بسـته شـدن حسـینیه ارشـاد در آبـان 1351 شـد و بـا  دانشـکده هـای ایـران 
پایان یافتن همکاری آیت اهلل مطهری با این موسسه، دامنه نقد، حمله و تبلیغ محافل 
سـنتی و بخشـی از چهره های روحانی به شـریعتی و آثارش بسـیار گسـتردگی پیدا می کند. 
ک« کـه از سـوی »مرکـز اسـناد انقـالب اسـالمی« بـه  کتـاب »شـریعتی بـه روایـت اسـناد سـاوا
چـاپ رسـیده اسـت بخـش قابـل توجهـی از ایـن اوج گیـری مـوج تبلیغاتـی را انتشـار داده 
اسـت. شـریعتی موضـوع حمـالت بسـیاری از ائمـه جماعـات مسـاجد متعـدد در سـطح 
تهران، موضوع فتاوی بسـیار و طومار نویسـی هایی از سـوی »دوسـتداران والیت« در این 
گرچـه پـس از دسـتگیری شـریعتی هـم ادامـه  سـال ها )بـه خصـوص 50 -52( قـرار می گیـرد ا
پیـدا می کنـد. تاریـخ آخریـن فتـوا بـه سـال اردیبهشـت 1357 بر می گـردد. این فتـاوی غالبا 
گاه 5000 نفـری( صـادر می شـود و در سـال های 56 تا 57  بـه دنبـال یـک سـری اسـتفتاء ها )
در سطح شهر تهران پخش می شده است. بعد از انقالب این مجموعه فتاوی مجددا به 
شـکل جزوه تکثیر و توزیع شـد. از اسـامی مشـهور در میان این فتاوی می توان به آیت اهلل 
هـادی میالنـی، حسـینی مرعشـی نجفـی، آیت اهلل خوئـی، کاظم اخـوان مرعشـی، آیت اهلل 

تقـی قمـی، نمـازی شـاهرودی، محمدکاظم شـریعتمداری و…اشـاره کرد.
منبـع فتـاوی و نظراتـی کـه تعـدادی از آن هـا در ادامـه می آیـد جـزوه ای اسـت کـه در سـال 

1358 در شـهر تهـران پخـش شـد.

شریعتی و  روحانیت

آیت اهلل سیدمحمد هادی میالنی )مرداد 1351(
 تاریخ: رجب 1392 )تابستان 1351(

برای مشاهده ی تمام مقاالت، اسناد و مطالب
 پیرامون رابطه ی شریعتی و روحانیت اینجا  کلیک کنید

http://drshariati.org/?cat=166


214215 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

آیت اهلل سیدمحمد هادی میالنی )خرداد 1353(
 تاریخ: جمادی االول 1394 )خردادماه 1353(

حضرت آیت اهلل العظمی جناب آقای حاج آقا روح اهلل خمینی مد ظله
بعد از عرض سالم

برابـر اظهـارات آقای…گویـا ایشـان اخیـرا از جنابعالـی در مـورد آقای دکتر علی شـریعتی سـواالتی نمـوده اند که 
سرکار در پاسخ آقای شریعتی را نفی و رد فرموده اید. لذا ایشان اظهار می دارند که به استناد جنابعالی وظیفه 
شـرعی دارنـد کـه نظـر سـرکار را در مـورد نفـس و رد آقـای دکتـر شـریعتی به مـردم ابالغ دارنـد. از نظر اهمیتی که 

نسـبت به موضوع مزبور احسـاس می شـود تمنا دارد برای روشـن شـدن اذهان چگونگی را مرقوم فرمائید.
با تقدیم احترام.

پاسخ آیت اهلل خمینی:
چنین چیزی نبوده است. من در شخصیات دخالت نمی کنم.

تاریخ: نوزدهم خرداد ماه 1356 مطابق با بیست و یکم 1397 هجری قمری



216217 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

آیت اهلل سیدکاظم اخوان مرعشی )1356(
 فتوای آیت اهلل سیدکاظم اخوان مرعشی در مورد خرید، فروش و مطالعه ی آثار شریعتی.

پاسخ آیت اهلل سیدمحمدکاظم شریعتمداری به پرسشی در مورد شریعتی )1356(
کتابفروشـی  آثـار شـریعتی در  بـه پرسشـی در مـورد فـروش  آیـت اهلل سـیدمحمدکاظم شـریعتمداری  پاسـخ 

1356 تاریـخ:  دارالتبلیـغ. 



218219 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

آیت اهلل سیدعلی عالمه فانی اصفهانی )آبان 1356(
 فتوای آیت اهلل سیدعلی عالمه فانی اصفهانی درباره ی خرید، فروش و مطالعه ی آثار شریعتی.

تاریخ: ذی القعده 1397 )1356 خورشیدی(

آیت اهلل ملک حسینی )5 اردیبهشت 1357(
پاسخ آیت اهلل ملک حسینی به پرسشی درمورد خرید و فروِش آثار شریعتی.

تاریخ: 5 اردیبهشت  1357



220221 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

آیت اهلل خوئی )تیر 1357(
پاسخ آیت اهلل خوئی به پرسشی درمورد کتاِب اسالم شناسِی دکتر شریعتی.

تاریخ: 23رجب 1398 )8 تیرماه 1357(

فتوای آیت اهلل سیدعبداله شیرازی در مورد دکتر شریعتی )1357(
تاریخ: جمادی االول 1398 )1357 خورشیدی(



زندگی نامه ها



224225 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دکتر علی شریعتی در دانشگاه مشهد

جالل متینی	 
منبع: فصلنامه ایران شناسی	 
تاریخ: زمستان 1372	 

»دکتر علی شریعتی در دانشگاه فردوسی 
مشهد«، خاطرات دکتر جالل متینی، رئیس 
چهل  دهــه  در  فردوسی  ادبیات  دانشکده 
که بــرای اولین بار در زمستان 13۷2  است 
در مجله ایران شناسی در کالیفرنیا ایاالت 
متحده آمریکا به چــاپ رسیده اســت. به 
گفته دکتر متینی دو موضوع انگیزه اصلی 
او بارای نوشتن خاطرات مشترکش با علی 
شریعتی پس از 2۵ سال شده است: از یک 
سو چاپ نامه شریعتی خطاب به خود که 
آثار  مجموعه  در  شریعتی  خــانــواده  توسط 

نامه ها برای اولین بار به چاپ می رسد )نامه 
که هرگز به دســت ایشان نرسیده بوده  ای 
است  و در سال ۴۹ نوشته شده( و از سوی 
دیگر چاپ »نامه منتشر نشده« شریعتی به 
ساواک که برای اولین بار در ایران و در چند 
ماه قبل از نگارش این خاطرات توسط مجله 
1۵ خــرداد در سه شماره ۷-۸ و ۹  در سال  
روحانی)ریاست  حمید  مدیریت  با   13۷1
وقت »مرکز اسناد انقالب اسالمی«( انتشار 
می یابد.)این متن نیز در واقع متن بازجویی 
توسط   13۴۷ تیر   ۴ در  شریعتی  مکتوب 
که توسط حمید روحانی به  ســاواک است 
چاپ می رسد. این سوء استفاده از اسناد 
را در همان سال در  واکنش های بسیاری 
پی دارد و از همین رو  ریاست بعدی »مرکز 
اسناد انقالب اسالمی«، روح اهلل حسینیان 
بـــه چـــاپ سه  ــادرت  ــبـ در ســـال 13۷۸ مـ
جلدی»شریعتی به روایــت اسناد ســاواک« 
که تقریبا  ایــن سه جلدی  می کند. چــاپ 
کــرده  رصــد  را  شریعتی  زنــدگــی  ادوار  همه 
توضیحات روشنی را در اختیار خوانندگان 
ــد و از جمله  ــی ده ــرار م ــ و پــژوهــشــگــران ق
موقعیت شریعتی همچون استاد دانشگاه، 
اینکه چگونه تدریس تاریخ را از سال 13۴۵ 
ابراز  می شود،  تمام  استادیار  می کند،  آغــاز 
بــی اطــالعــی ســـاواک از نحوه استخدام او 
در دانشکده و تقاضای استعالم و در سال 
۴۷ و دست آخر اینکه چگونه در سال ۵0، 
پنج سال پس از تدریس و در پی انتقال او به 

تهران به عنوان پژوهشگر وزارت علوم و اوج 
گیری فعالیت های او در حسینیه ، موضوع 
پایان نامه او مطرح می شود.تدریس تاریخ با 

پایان نامه ادبیات!

طرحی از یک زندگی

نویسنده: پوران شریعت رضوی	 
: چاپخش، تهران	  ناشر
چاپ اول 1375	 

»طرحی از یک زندگی« عنوان کتابی است 
زندگی  پیرامون  شریعت رضوی  ــوران  پـ کــه 
ــود بـــا هــمــســرش، دکــتــر علی  مــشــتــرک خــ
اســت.  درآورده  تحریر  رشته  بــه  شریعتی، 
ــر دارنــــده ی  ــر آن در ب ایـــن کــتــاب عــــالوه ب
مصاحبه هایی با خویشان و دوستان، اسناد 
از علی شریعتی نیز هست و  و نامه هایی 

شامل شش فصل است: پیشینه خانوادگی: 
کودکی و جوانی ؛ ایام جوانی ) از شکل گیری 
شخصیت فکری و اعتقادی تا نهضت ملی 
(؛ دوران اروپا ) بازگشت و دانشگاه ( از ارشاد 

تا زندان ، خانه نشینی، هجرت وشهادت.

یادگاران مانا

گردآورنده: پوران شریعت رضوی	 
نشرژرف	 

چاپ اول: 137۶	 
» یادگاران مانا«، نام مجموعه عکس های 
ــوســط پـــوران  ــر شــریــعــتــی  اســـت کـــه ت دکــت
شــریــعــت رضـــوی دو ســـال پــس از انتشار 
کتاب« طرحی از زندگی« ، گــردآوری شده و 
انتشارات چاپخش  در سال 13۷۶ توسط 
ــن کــتــاب کــه به  ــت.ای ــاپ رســیــده اس بــه چ
شــهــادت  ســالــگــرد  بیستمین  مــنــاســبــت 
گفته  بــه  یافته  راه  کتاب  ــازار  بـ بــه  شریعتی 
پوران شریعت رضوی در مقدمه این کتاب 
به درخواست مخاطبان آثار او بوده است.  



226227 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

در واقــع بیست سال پس از مرگ شریعتی، 
این اولین بار است که مخاطب با تصاویر 
متعددی از او در موقعیت های مختلف ) 
کودکی، بلوغ، خارج از کشور ، حسن یه ارشاد 
...در کنار دوستان و خویشان و خانواده...(  و
روبرو می شود. اگرچه این تصاویر در بسیاری 
از عکس ها دچار ممیزی شده و کامال وفادار 
به موقعیت ها نیستند با این همه چاپ این 
عکس ها در دهه ۷0 اقدامی نو و غیر متداول 

به حساب می آید.
پوران شریعت رضوی در مقدمه می نویسد:

» عــکــس و تــصــویــر روشــنــتــر از هــر نوشته 
ــاالت و روحــیــات و عــواطــف را بیان  ای ح
می کند و تاثیر و شناختی واقعی تر به جای 

می گذارد.«

ک شریعتی به روایت اسناد ساوا

شریعتی به روایت اسناد ساواک ) سه 	 
جلد(

تهران مرکز اسناد انقالب اسالمی	 
چاپ اول 1378	 
سه جلد وزیری	 

مرکز اسناد انقالب اسالمی در سال 13۷۸، 
مجموعه اسناد ساواک در باره شریعتی را در 
سه جلد و با نام »شریعتی به روایــت اسناد 
ــاواک« به چــاپ رســانــد. چــاپ گزینشی  سـ
 ” برخی از اسناد ساواک در باره شریعتی در
فصلنامه “تخصصی در حوزه تاریخ پژوهی 
ایران معاصر 1۵ خرداد با مدیر مسئولی سید 

نامدار  و ســردبــیــری مظفر  روحــانــی  حمید 
را  بسیاری  منفی  واکنش  ســال 13۷3،  در 
فرهنگ  اهــالــی  و  سیاستمداران  میان  در 
بــه دنــبــال داشـــت. فصلنامه 1۵ خـــرداد با 
به شریعتی،  مربوط  اسناد  گزینشی  چــاپ 
“روحانیت  پـــروژه  در  ســـاواک  همکار  را  او 
ستیزی” نظام شاهنشاهی معرفی کرده بود 
و سید حمید روحانی که در آن زمان عالوخ 
بر مدیر مسئولی این فصلنامه، مسئولیت 
مرکز اسناد انقالب اسالمی را نیز به عهده 
داشت)تا سال 13۷۶( متهم به سوء استفاده 
ــرای  افــشــاگــری هــای  ــ ــود بـ از مــوقــعــیــت خـ
مغرضانه شد. از همین رو مرکز اسناد انقالب 
اسالمی، چند سال بعد و این بار با مدیریت 
روح اهلل حسینیان  به چاپ تمامی اسناد 
مربوط به شریعتی اقدام کرد با این توضیح  

که:

راستای  در  اسالمی  انقالب  اسناد  “مرکز 
وظیفه خود مبنی بر ارائه تصویر شخصیت 
-آنگونه که هستند و از اسناد  های معاصر
هر  مــی شــود-  استنباط  محرمانه  و  آشکار 
چند خــود را محق مــی دانــد تــا شخصیت 
سیاسی وی را مــورد قضاوت قــرار دهــد اما 
تنها به انتشار مجموع اسناد ساواک در مورد 
او اقدام نموده است. از آنجا که شخصیت 
دکتر علی شریعتی در حوزه عمل و اندیشه 
و  موافقین  مــیــان  جـــدی  مناقشه  مــوضــوع 
مخالفین بـــوده اســـت، مــرکــز اســنــاد سعی 
نموده ضمن رعایت بی طرفی ، به نشر این 
اسناد اقدام نماید و در این رهگذر قضاوت 
را به محققین واگذار کند تا شاید از عینیت 
اسناد نقبی به واقعیت زنند و به حقیقت 

قضاوت نزدیک شوند.”
شریعتی  علی  سیاسی  زندگی  اسناد  ایــن 
را از دهه سی تا یک سال پس از مرگش در 
که او  بر می گیرد، به عبارتی نشان می دهد 
تقریبا همه عمر موجودی بوده است “تحت 

تعقیب”!!

طرحی از یک زندگی )نقدها و نظرها(

نویسنده: پوران شریعت رضوی	 
: چاپخش، تهران	  ناشر
چاپ اول: 1382	 

کــتــاب طــرحــی از یــک زنــدگــی  جــلــد دوم 
پــوران  قلم  به  و نظرها  نقدها  تحت عنوان 
شریعت رضوی متشکل از سه بخش است:



228229 دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

دفترهای بنیاد
شماره ۲/ مرداد ۱۴۰۰

بخش اول : ارتباط شریعتی جوان با گروه ها 
مقاومت  )نهضت  سیاسی  جریان های  و 
ملی و جبهه ملی کنفدراسیون دانشجویی و 

). نهضت آزادی خارج از کشور
و  دانــشــگــاه  اســتــاد   ، : شریعتی  بخش دوم 
روشنفکر مستقل و مذهبی )مناسبات او با 
مقامات دانشگاه ، گرفتاری های او با ساواک 

و نیز نحوه مواجهه وی با دانشجویانش(
بخش سوم: در این بخش به منظور بررسی 
مــیــزان تــأثــیــرگــذاری افــکــار شریعتی و نیز 
واکنش هایی که در جامعه و محافل فکری 
… به ارائه اطالعات  – فرهنگی برانگیخته و
و مـــدارک جدید  نیز منابع  و  و خــاطــرات 

کجا آبادپرداخته شده است. مسلمانی در جستجوی نا

نویسنده: علی رهنما	 
ترجمه ی کیومرث قرقلو	 
گام نو: چاپ اول 1381	 
588 صفحه وزیری	 

ناکجا  جستجوی  در  مسلمانی  کتاب 
شریعتی(  علی  سیاسی  )زندگی نامه  آباد 
نوشته علی رهنما که در سال دوهزار توسط 
انتشارات ای بی توریس به زبان انگلیسی 
در سال 2000 منتشر شده بود، به چاپ سوم 

رسید.
ترجمه فارسی این اثر کمی پس از چاپ آن 
به زبان انگلیسی توسط انتشارات گام نو در 
ایران انتشار یافت که تا کنون به چاپ پنجم 
ــت. علی رهنما ، مــورخ جامعه  رسیده اس
شناس ، اقتصاددان و استاد اقتصاد و مدیر 

و  اســالم  ارشــد مطالعات  کارشناسی  دوره 
خاورمیانه در دانشگاه آمریکایی پاریس به 
کتاب مقدمه ای جدید و  چــاپ دوم ایــن 
مبسوط را افــزوده است . این کتاب در طی 
سالهای اخیر به زبان های ترکی استانبولی، 
مــاالیــی و روســی و بــه تــازگــی بــه زبــان عربی 

ترجمه شده است .
زندگی نامــه  نــگارش  منظــور  بــه  نویســنده 
شــرایط  بررســی  بــه  شــریعتی  سیاســی 
ایــران در  فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی 
ــر  ــاس تغیی ــه دوران حس ــات وی ک ــان حی زم
و  می پــردازد  می کنــد،  ســپری  را  تحــول  و 
جامعه ایرانی را در صف بندیهای جدیدی 
بــه نمایــش می گــذارد . در یــک ســو مدافعــان 
دیگــر  در ســوی  و  قــرار می دهــد  را  ســنت 
یــک  بــه  گــروه  دو  هــر  مدرنیتــه.  مدافعــان 
و  سرســخت  خــود  اعتقــادات  در  انــدازه 
انعطاف ناپذیــر می نماینــد . در ایــن میــان 
ــومی  ــروه س ـ گ ــ ــنفکرانـ  ــی از روش ــداد اندک تع
برقــرار  پیونــد  دو  ایــن  میــان  می کوشــیدند 
قــرار  تردیــد  بــرزخ  در  کــه  حالــی  در  کننــد 
داشــتند. شــریعتی از جمله این روشنفکران 

اســت.
به باور نویسنده روش شریعتی همواره و به 
طور مستمر مــورد آزمایش قــرار دادن باورها 
ــن روش باعث  ایـ ــود،  ــ ب مــعــتــقــدات اش  و 
شده که وی در فعالیت های سیاسی و نیز 
رهیافت های آرمان هایش خود از تجربیات 

آزمایش و خطا سود جوید.

نویسنده مسیر زندگی شریعتی را در زمان 
و  فرهنگی  کمک تجربه  بــه  ــا  ــ اروپ بــه  سفر 
شک اندیشی و تردید وی که به او جسارت 
استقبال  نــیــز  و  می بخشید  پــرســشــگــری 
از افــکــار جــدیــد، نقطه عطفی مــی دانــد در 
انتخاب روش مناسب جهت رهیافت های 
نــیــز فعالیت های  آرمــــان و  ــه  ب دســتــیــابــی 
سیاسی. بدین وسیله وی از تعالیم ترکیبی 
ــارادایــم هــای  پ از  معجونی  و  جست  ســود 
گوناگون را خلق کرد  که می توانست در قلب  
سخنرانی های  کند.  رســوخ  مخاطبین اش 
مسحور کننده ی سیاسی شریعتی انعکاس 
نظام سیاسی، اقتصادی و مذهبی زمانه اش 

بود که از آن رنج می برد.
کامل ترین زندگی نامه ای است  کتاب  این 
که تا کنون برای شریعتی نوشته شده است و 

شامل 23 فصل است تحت عناوین:
1- محیط سیاسی و مذهبی: حزب توده – 

جربان کسروی
2- محمدتقی شریعتی: پدر و استاد: کانون 
نشر حقایق اسالمی – کانون و نهضت ملی 

شدن نفت – تاثیر کانون
سوسیالیست:  خداپرستان  نهضت   -3

انشعاب – یک ایدئولوژی ساده
ابتدایی  دوره ی  نوجوانی:  تا  کودکی  از   -۴
 – بــزرگــســال  کــودکــی   – دبیرستان  دوره ی   –

روحیات منتاقض – علی و کتاب هایش
ــوان:  ــال ســیــاســی جــ ــع ۵- روشــنــفــکــر و ف
جمعیت آزادی مردم ایران – مبارز سیاسی 
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 – اســـالم  ــه ی  ــط واس مکتب   – ترجمه ها   –
خراسان

ــی از  ــوردگ ــرخ ــاه: س ــگ ــش ۶- ســـال هـــای دان
و  دوســتــان  ــا،  ــه هـ روزنـ  – سیاسی  فعالیت 
اساتید جدید – ستایشگر شعر نو – زندان، 

ازدواج و پایان دوره ی دانشگاه
۷- پاریس: مشاهده، درون نگری و سازگاری 
ــاره بــه سیاست و تــنــدروی  ــ گــرایــش دوبـ  –

)1۹۶۴-1۹۶0/13۴3-133۹(
– فعالیت های  قــلــم  آیـــنـــده:  ــه  ب نــگــاه   -۸
اجتماعی، سیاسی – مرگ مادر علی – ایران 

آزاد – کنگره ی لوزان
۹- تحصیل در پاریس: تحصیالت رسمی – 
چشمه ی جوشان دانش – لویی ماسینیون – 
گورویچ – برک – سارتر – تلفیق میان نظریات 

– بدیل اسالمی
10- بــازگــشــت بـــه خـــانـــه: ســلــمــان پـــاک – 
راهنمای خراسان – استخدام در دانشگاه 

مشهد
11- زمزمه های عرفانی: انزوای شریعتی – نیاز 
به خدا – عرفان شریعتی – تجربه های عرفانی 

– فنا و بقاء فی اهلل – عرفان و سیاست
شمع،  شریعتی،   : ــرداز ــال پ ــی خ ذهــن   -12
شاندل – شاندل و شاپل – شریعتی و سوالنژ 
– مرگ و رستاخیز سوالنژ – سه اپیزود از یک 

ذهن خیال پرداز
13- در دانشگاه مشهد: ژاکوبن ها – احضار 
ارواح – حمایت از فعالیت های فرهنگی – 
کار در گروه امداد – یک سرگرمی: شریعتی و 

جالل آل احمد
گــفــتــمــان شــریــعــتــی در  1۴- مــخــاطــبــان و 
دانشگاه مشهد: اسالم شناسی – روشنفکران 
چپ و شریعتی – چپ انقالبی و شریعتی – 

واکنش های تشکیالت مذهبی
ــه: بــازجــویــی هــا –  ــرب گ ــازی مـــوش و  ــ 1۵- ب

ممنوعیت از سخنرانی – ذهنی در بند
1۶- حسینیه ی ارشــاد: نخستین مرحله – 
مرحله دوم – ماجرای حجازی – نخستین 
حضور شریعتی در ارشاد – بازگشت به ارشاد
1۷- ارشــاد: سنت شکن مزاحم – نبرد برای 

ارشاد – بازگشت غیرمنتظره
1۸- دوران بازگشت: جنبش نوپای چریکی 
مخالفت   – شریعتی  ارشــــاد   – ایــــران  در 
روحانیت با شریعتی – انتقادات مصدقی ها 

– سرزنش های انقالبیون
تاریخ  آموزشی:  سخنرانی های  کلمه:   -1۹
و شناخت ادیان – یک ایدئولوژی رادیکال 

اسالمی
خرابکاری  ستیزه جویانه:  گفتمان   -20
مذهبی – خرابکاری سیاسی – شیعه حزب 

تمام
21- تــربــیــت شــهــدا – ارشـــــاد: پــرورشــگــاه 

انقالبیون – تعطیلی ارشاد
ــدان کمیته – یک روز تــازه –  22- زنـــدان: زن
از  تجدیدنظرطلبی:   – سردرگمی  و  آزادی 

؟ روی جبر یا اختیار
: خــردورزی یا تندروی؟ –  23- پــرده ی آخر

هجرت و مرگ – مؤخره

آخرین تصویر
آلبوم  عکس های علی شریعتی

به کوشش سوسن شریعتی	 
با مقدمه ی علی رهنما و مونا شریعتی	 
طراحی: دیدگرافیک	 
تهران، بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی	 
چاپ اول 1384	 
قطع رحلی، 1۶3 صفحه	 

ــن  بــــار مجموعه  ــیـ کـــتـــاب بـــــرای اولـ ایــــن 
عکس های شخصی و خانوادگی شریعتی را 
بدون ممیزی در معرض دید عموم قرار داد. 
انتشار این آلبوم عکس بازتاب های فراوانی 

در مطبوعات و رسانه ها به دنبال داشت.


