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  گو با دکتر سروش دباغودر گفت »شریعتی میراث روشنفکري«
  یغبار روبی از کارنامه یک روشنفکر دین

  
  1396خرداد  29، دوشنبه، 6523روزنامه ایران، شماره  :منبع

  
  علیرضا شیرازي نژاداز: گفتگو 

هاي سحرِ ماه مبارك رمضان و از طریق تلفن انجام گرفت و عجیب اینکه مصاحبه ما با دکتر سروش دباغ در نزدیکی
کرد؛ در آخرین نامه خود (در در تهران سپري می 56شریعتی در ماه رمضان سال شباهت زمانی داشت با واپسین روزهایی که 

شب قدر است و مطلع فجر نزدیک... اکنون که نزدیک طلوع دوشنبه «..) خطاب به پدرش نوشت: 1356اردیبهشت  26تاریخ 
لستان) اره این سفرم (عزیمت به انگاست و دو سه ساعتی به حرکت، پس از نماز صبح، محتاج و مصر از او(خدا) خواستم تا درب

و » به بعد)....از شوق گریستم. 38تکان خوردم! آیه را خواندم(سوره توبه، آیه»! بد«با من حرف بزند؛ باالي صفحه نوشته بود: 
ري کاین چنین بود که او یک ماه بعد در ساوتهمپتون انگلیس جان به جان آفرین تسلیم کرد؛ اما درخت شریعتی در باغ روشنف

  .دهدایران هنوز حیات دارد و میوه می
 

هاي پس از انقالب، هم خیلی دور است، هم خیلی نزدیک؛ و هنوز با گذشت چهل سال از درگذشت او، شریعتی براي نسل
رود. بنابراین واکاوي اتوپیاي مد نظر وي، روش اش آرمانی عمیق و اساسی به شمار می»عرفان«، »برابري«، »آزادي«گانه سه

هاي اجتماعی وي همچنان حائز اهمیت است.براي و بازخوانی دغدغه» سازتحول«یا » منِ انقالبی«هاي یک اندیشیدن، ویژگی
من نسل چندمی انقالب، به قول دکتر رضا داوري اردکانی، ارتباط با شریعتی از خالل معانی و مفاهیم سیاسی و اجتماعی 

اند متفاوت است، اما باقی ماندن نام شریعتی بر و آشنایی احوال وي قرار داشتهگیرد و با کسانی که در مراودات صورت می
از شریعتی »در تاریخ ماندگار شد«ها حکایت از یک نکته دارد که وي ها و کتابخانهها، بیمارستانها، آموزشگاهدیوارها، خیابان

ایران با » روشنفکري«مانده است و در سپهر  باقی جلد کتاب و ترجمه 36) 1356خرداد  29-در سبزوار 1312آذر  2(متولد 
ها است. او از معدود اندیشمندانی است که در طول ترینرود، اما از جمله مظلومآنکه یک مبارز فکري تراز اول به شمار می

کري در سیالیت فخود قرار گرفته است. همین » موافقان«و تأیید و بزرگنمایی » مخالفان«چهار دهه گذشته مورد نقد و هجمه 
  میراثی بود که شریعتی براي جامعه ایران به جاي گذاشت.» تفلسف«و » تفکر«و » نقد«قالب 

 بانزدز مدرنیته و دین از روایتش 		شناسی و قدرت بیان و نویسندگی وي سبب شدهرچند اشراف به موضوع هاي جامعه
 اندور به را همفکرانش و وي روشنفکرانه هايالشت نتیجه تحلیلگران از بسیاري میان این در ولی شود عام و خاص

دین در  تین نهضت مهم تجددگرایی داخلنخس نماینده« را او نصر سیدحسین دکتر حال این با. کنندمی تعبیر »ستیزيغرب«
  هاي زیادي همراه بود.کند، موضوعی که پس از انقالب با فراز و نشیبخطاب می» ایران
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سروش دباغ، فیلسوف و پژوهشگر ادبی که این روزها در کانادا اقامت دارد همراه شدیم تا درباره در همین راستا، با دکتر 
متفکر «صحبت کنیم. سروش دباغ که شریعتی را یک » هاي شریعتی و مقایسه آن با وضعیت جریان روشنفکري امروزدغدغه«

ارائه » میراث روشنفکري شریعتی«عددي در خصوص گفتارهاي متداند، خود در طول سالیان متمادي درسمی» اگزیستانسیال
را به  »ترنم موزون حزن (تأمالتی در روشنفکري معاصر)«و » در باب روشنفکري دینی و اخالق«هایی همچون داده و کتاب

سی یاهاي شخصی یا سرود که وي را بدون جانبداريرشته تحریر درآورده است. دباغ، از جمله منتقدان شریعتی به شمار می
  .او تعلق خاطر نیز دارد» عرفان«خواندن شریعتی به نوع » سالک مدرن«روایت کرده است و با 

  
حوربندي شوند، م دکتر شریعتی اصلی هايمنديدغدغهساختار فکري و ، اگر قرار باشد آقاي دکتر دباغ

زمانه ایشان،  »سیاسیاحیاي روشنفکري در خالء فکري «: لی مطرح خواهند شد که عبارتند ازسه محور اص
ازي فرهنگ افراد سعبیر خود دکتر عبارت است از شبیهکه به ت »سمیالسیونا« ، و مسئله»الیناسیون« مسئله

وشنفکري ر هاي حاکم بر اکنونِدغدغه در نظر شمابا توجه به این تقسیم بندي،. هاي دیگربه فرهنگ
  کنید؟ ا این مسئله را چگونه ارزیابی میایران کدامند و شم

» فویرباخ«و » مارکس«یا از خودبیگانگی، یکی از مضامینی است که ابتدا در آثار کسانی مانند  (alienation) الیناسیون
ظام آمد که به نوعی منتقد نسر برآورد و بعدها در آثار متفکران قرن بیستم دیده شد. شریعتی هم، چون از دل سنتی می

ی که بیش از رفت؛ انسانشدن انسان را نشانه میلذا الیناسیون و ازخودبیگانگی و الینه داري و تکنولوژیک غرب بود،سرمایه
  .شده است» دیگري«اینکه به خود بپردازد، معطوف به امور 

ترین وجه نظام اندیشگی شریعتی نیست و او با عنوان کردن و برساختن مفاهیمی که در کار ایدئولوژیزه کردن البته این مهم
وجوي ناکجا شریعتی، مسلمانی در جست«اندیشید و به قول علی رهنما می» طرح هندسی مکتب«بود نیز به قصه سنت دینی 

  .بود؛ این یک بعد از ابعاد آثار شریعتی است» آباد
ا مضامینی همچون برد، بپررنگی دارد و نسب از سنت اگزیستانسیال فرانسوي می» اگزیستانسیال«عد دیگري که صبغه ب

ا کردن را دیدن و برکشیدن و معن» تنهایی معنوي«و فائق آمدن بر آن و همچنین نوعی  -که شما اشاره کردید-بیگانگی ازخود
  .مرحوم شریعتی آمده است» کویریات«شود. یعنی مشخصاً آنچه که در در روزگار کنونی شناخته می

کند مسأله مهمی است و قصه آن همچنان به نوعی میکه آدمی را در چنبره خود احاطه » دیگري«به هر روي، این اغیار و 
هاي دینی یا نواندیشان دینی باشد، بلکه قصه پرغصه بشر کنونی است که بر کره با ما هست؛ نه اینکه فقط قصه رفرمیست

آن  قهاي معنوي بوده است، هر چند مصادیکند. روایتی که در درازناي تاریخ محل بحث متفکران و انسانخاکی زندگی می
  :گویداز عصري به عصر دیگر تغییر کرده است؛ چنان که مولوي می

  در زمین مردمان خانه مکن
  کار خود کن، کار بیگانه مکن

  :گویدیا در جاي دیگري می
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  گریزم تا رگم جنبان بودمی
  دکی فرار از خویشتن آسان بو

  نه به هندستانی و نه در خُتن
  آنک خصم اوست سایه خویشتن

 
، البته با »ها از خویشزدودن بیگانه«و » خود«نگاهی، مشکل اساسی و اصلی انسان، عبارت است از تنظیم رابطه با در چنین 

این قصه عوض شده است، چراکه در گذشته، » مصادیق«آن همچنان در صحنه روزگار کنونی ما وجود دارد، اما » اصل«اینکه 
ها یا یکی از امور ولوژي جدید و امثالهم را نداشتیم. بنابراین یکی از رسالتما مسائلی مانند صنعتی شدن، انقالب صنعتی، تکن

دست هاي معنوي در روزگار کنونی، توجه دادن به قصه ازخودبیگانگی و بهطور کلی انسانمهم و کالن نواندیشان دینی و به
  .آوردن راهکارهاي مقابله با آن است

  
ا نظام کاپیتالیستی مانند کانادا یل من که در امریکاي شمالی و کشورهاي نیمهعنوان مثال امروزه شاید براي کسی مثبه

توانم این بروز و ظهورات را مشاهده کنم. اینکه کند به مراتب بیشتر مشهود است و میداري حاکم بر آن زندگی میسرمایه
باب کوشند تا اسهند با چه حرص و ولعی میبه هرحال این نظام اقتضائاتی دارد و افراد براي اینکه شغل خود را از دست ند

. بویژه با گذاردرضایت خاطر فالنی و بهمانی را در محیط کار فراهم آورند و این لزوماً جایی براي پرداختن به امور باقی نمی
یث که ح داري است؛ چرا که به مصرف بیشتر وابسته است. یعنی از اینتولید نیازهاي کاذب یا اموري که مقتضیات سرمایه

بسیاري  کند و مصرف بیشتر هم معطوف به این است که نیاز بیشتر در افراد پدید آید. درتولید بیشتر، مصرف بیشتر را اقتضا می
توان گفت دهد؛ بویژه که میکه رخ می» الیناسیون«مواقع این نیازهاي بیشتر، در واقع نیازهاي کاذب هستند و مصداقی است از 

  .در اقصی نقاط عالم اکثریت جهان را بر صورت خویش ساخته استداري نظام سرمایه
اکنون دیگر آن فضاي انقالبی دهه شصت و هفتاد میالدي که کشور ما هم متأثر آن بود از میان رخت بربسته و به محاق 

ست. در عین حال اما یگري هم از مقتضیات دورانش بود در میان نرفته است و دیگر بحثی از آن نگاه سوسیالیستی که انقالبی
  م.ایرسد که ما با الیناسیون و از خودبیگانگی و استعداد از خود بیگانه شدن همچنان مواجهبه نظر می

  
مواجه »ولوژیکیتکن«ون الیناسی بیشتر با که ما بر خالف کشورهاي غربی که باور بود دکتر شریعتی بر این

اسیون حال حاضر کشور ایران بیشتر دچار الین نظر شما دربه . شده ایم »فرهنگی«الیناسیون دچار ، شدند
  ؟  یا تکنیکی یا مجموعه اي از هر دوفرهنگی است 

دوستان یا  اي ازایم. براي نمونه، پارهاگر بخواهم با ادبیات شما پاسخ دهم باید بگویم که متأسفانه از هر دو متضرر شده
گویند که اسباب تکنولوژیک در ایران هیچ فاصله چشمگیري با ند، میکنهمکاران من که هر از گاهی به ایران سفر می

کشورهاي پیشرفته ندارد، البته معتقد نیستم که به همان میزان، فرهنگ استفاده از تکنولوژي هم در ایران وجود دارد، اما نفس 
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ول کرده و ما را به خود مشغ» ن تکنولوژیکالیناسیو«کنم رو فکر میاستفاده از این ابزار در میان ما بسیار جاري است. از این
  .مسأله ما شده است

  
را  ام، عنوانشهاي خود نیز آوردهاي از نوشتهدهم چنانکه در پارهکه حاال ترجیح می» الیناسیون فرهنگی«عالوه بر آن، 

به دست ندادن «م عبارت است از فهمچنانکه من می» الیناسیون دینی«بگذارم یکی از مسائل مبتالبه ما است. » الیناسیون دینی«
هاي اخالقی روشن و مشخص و اجماعی پاي اي از ارزشبرکشاندنِ پاره«و احیاناً » روایتی انسانی و اخالقی از سنّت دینی

 ن به میزانی کهایم. همچنیرا تجربه کرده» الیناسیون دینی«به این معنا ما » برخی از امور که متضمن نفی کرامت انسانی هستند.
الشعاع و زیردست امور دیگر در سلوك دینی یا نحوه زیست دینی قرار بگیرد، این الیناسیون همراه با ما خواهد تحت» اخالق«

  .بود
باشد » یالیناسیون فرهنگ«عالوه بر اینها، ضلع سومی که شریعتی هم به نوعی به آن اشاره داشته است و شاید مراد شما از 

ته قرار گرفتن است که با آن هم ما به نوعی دست به گریبان هستیم. الب» سیطره فرهنگ دیگري تأثیر و تحتمرعوب و تحت«
بینیم احمد و ادبیات رسمی هم میجالل آل» غربزدگی«و شعاري آن را ما در کتاب  "rhetoric" هايمتأسفانه آن حالت

ریز انسانی متأثر از فرهنگ یا تمدن مغرب زمین هستیم و گعلومرغم اینکه در بسیاري موارد از صنعت و بهداشت گرفته تا به
عنان گیرد که این رویکرد همحاصلی از سوي برخی افراد صورت میو گزیري هم از آن نداریم. اما یک نوع طرد و نفی بی

مصداقش در میان  هشده است با نوعی از خودبیگانگی یا به تعبیري دیگر به نوعی خودباختگی و مرعوب شدن. که متأسفان
متفکر «المثل ما در عرصه اندیشه کنند همه چیز صبغه ترجمه دارد و فیاي از اهالی فرهنگ ما هست؛ یعنی اینکه فکر میپاره

 به یناسیونال نوعی هم این که کنیم؛ پیدا غربی متفکران آثار میان در را آن از پایی نداریم و هر چه که هست باید رد» اصیل
 نفکرانروش از یکی نقد در »تفکر یا ترجمه« عنوان تحت 		ايلهمقا گذشته سال نیز رابطه این در. است شدن بمرعو معناي
  .نوشتم

  
ایتان هدر برخی از نوشته شمااجازه دهید به بحث خوانش آثار و آرا دکتر شریعتی نیز ورود کنیم. 

ر این ممکن است د. شده است» پریشیزمان «اید که آثار ایشان دچار اشاره کردهپیرامون این موضوع 
 زمینه بیشتر توضیح دهید؟ آیا منظورتان این است که اسلوب فکري دکتر شریعتی به انحطاط گراییده

  ؟ است
کار بردید که بار ارزشی منفی دارد و است که شما واژه منحط و انحطاط را به (anachronism) معادل» پریشیزمان«

ت عنوان یکی از مصادیق آن، وقتی شریعتی راجع به زن صحباست. به» مغالطه«مد نظر من نیست؛ بلکه به نظرم به معناي نوعی 
ی زن انقالب«هد که به اوصاف دکند و اوصافی را به حضرت فاطمه(س) دختر پیامبر گرامی اسالمی(ص) نسبت میمی

در جهان » ملت«را با مفهوم و مقوله » مردم«کند و صحبت می» ناس«زند. یا اینکه ایشان راجع به کنونی پهلو می» سوسیالیست
برد و در را به معناي سیاسی امروزي به کار می» حزب«، »شیعه یک حزب تمام«گوید کند. همچنین وقتی میجدید مطرح می
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اي دینی دارد. به نظرم در اینجاها است که نوعی خطاي نامهداند؛ در حالی که این واژه نسبمی» ملت«آن را معادل  عین حال
 –معرفتی  -شود، هم در باب زن و هم در باب تحلیل وضعیت اقلیمی در آثار مرحوم شریعتی دیده می» پریشیزمان«

  .روزگار آن شناختیجامعه
والت و مفاهیم امروزین را برگرفتن و آن را از سیاق خود در آوردن و در جاي دیگري به کار پریشی یعنی مقخطاي زمان

-ارزش«نیست بلکه یک » داوري اخالقی -ارزش«شناختی جدي یا مغالطه است. البته این یک بردن. این یک خطاي روش
اصطالح  الی که امروز یکشنبه باشد، این دراست. فرض کنید اگر من به شما بگویم امروز چهارشنبه است در ح» داوري معرفتی

پریشی به مثابه خطاي یک خطاي معرفتی است، نه اینکه من دچار خطاي اخالقی شده باشم. به نظرم این خطاي زمان
اي از آثار شریعتی و بازخوانی تاریخ صدر اسالم رخ داده است. همین قصه در خوانش ایشان از امام شناختی در پارهروش

کم  هایشکند، اسباب و ادوات و مؤلفه) و واقعه عاشورا هم رخ داده است، در اینجا آن روایتی که شریعتی ارائه میحسین(ع
ان به نظرم اي از آثار مهم ایشبه معناي متعارف آن است. در اسالمیات شریعتی یا دست کم در پاره» انقالب«و بیش برگرفته از 

  .این خطا قابل ردگیري است
  

را  »اصالحات«شریعتی باب  راقی و دکتر نصر) معتقدندتقدان دکتر شریعتی (مانند احسان نمنبرخی 
کنش  قدرت ،تداش »گريانقالبی« و »من ِ انقالبی« ماهیکه ایشان بر مف اصراريبه تعبیري  بسته است.

انقالبی را با آیا شما هم رفتار   کرده است.گرایی را در اندیشه مخاطبان و همراهانش تضعیف میاصالح
  بینید؟کنشگري اصالحی در تضاد می

که در دانشگاه مشهد  »پیشاارشاد (حسینیه ارشاد)«؛ یک شریعتی نیست. ببینید ما سه شریعتی داریمسخن دقیقی به نظرم این 
یعتی دوم شر کند.وس اسالم شناسی مشهد را تدریس میگردد درحصیل به فرانسه رفته و وقتی برمیبوده و براي ادامه ت

» پسا ارشاد«یا ، شریعتی پس از زندان یک شریعتی هم . 1351تا  1347از حوالی سال  یعنی شریعتیِ ،است »ارشاد«شریعتی 
ا داوري ت این سه شریعتی را بایستی از هم تفکیک کردحساب که از دنیا رفت. 1356تا خرداد 1354یعنی از فروردین  ،است

  .جامع االطرافی را ارائه داد
ت دینی ارائه دهد و سنّکوشد روایتی ایدئولوژیک از اي که میحسینیه ارشاد شریعتی انقالبی است، شریعتیشریعتی دوره  

(ع)  در باب حسین شریعتیاین د. نکند که البته فوق العاده هم طنین انداز می شورا طرح می »ت و امامتام«چون مضامینی 
  شود.ی است که معلم انقالب میشریعت همینو  وارث آدم سخن می گوید

 چه ه گواه آنبر کار رفرم سنّت دینی است و این شریعتی د است. »اصالح«شریعتی اهل  ،ا شریعتی پس از حسینیه ارشادام
کند یدا میاومانیستی پررنگ تري پ -ی اگزیستانسیالیست وي برجاي مانده آثار وي یک جنبهاز دوران زندان و پس از زندان از 

ند و خودش هم به پروتستانتیزم اسالمی اشاره می ک کهبر این مضافاَ شود.دموکراسی نزدیک می -نگرش سوسیال به نوعیو 
  عنایت به رفرم و بازخوانی انتقادي سنّت دینی دارد. 
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شریعتی  شود.یم هاي رفرمیستی یا اصالح گرایانه به توضیحی که عرض کردم دیدهدر آثار شریعتی پساارشاد به نظرم صبغه
اي که از مهکند یا ترجاز ارشاد منتشر می قبلکویري که  پیشا ارشاد هم همینطور؛ در اسالم شناسی مشهد و به عنوان مثال، در

بندد، نیست. در راه را بر اصالحات میکه هاي انقالبی به این معنا که شما اشاره کردید مانلدهد ، اارائه می جوده السحار
ا به سوي راست که شریعتی ، به نحوي کنم اقتضائات دورانفکر میسینیه ارشاد، خب قصه متفاوت است و ن حدورا فضاي 

هاي فدایی خلق را اعدام اي از سران مجاهدین و سران چریکاي است که پارهدهد؛ به هر حال زمانه(انقالبی بودن) سوق می
اهل حزب  نه اینکه خودش . البتهیعتی هم رهروي تنهاي این مسیر استکنند؛ شور انقالبی هم اقتضائاتی دارد و البته شرمی

 هکردی هم میو کارهاي سیاس هبوده باشد، هرچند در دوران جوانی در فرانسه به نهضت ملی پیوسته بود و عالئق اینچنینی داشت
ایفا  57م بگویم که آن نگاه ایدئولوژیکی و نقشی که در انقالب بهمن خواهاما می ه،و ذهن او از سیاست هیچگاه فارغ نبود

   . را باید معطوف به دوران حسینیه ارشاد وي دانست کرد
  

ند. او کیاد می» استحمار«آخرین سؤال در خصوص تعبیري است که مرحوم شریعتی تحت عنوان 
ین معنا که اگر خودآگاهی انسانی و بد شمرد؛برمی ، استحمار را ترین قدرت امروزي در اندیشهقوي

یند که آصورت استحمارگرانی درمیگاه فیلسوف و محقق و ادیب بهاجتماعی وجود نداشته باشد، آن
هاي »اق کنکار چ«اغفال کننده و منحرف کننده اذهان هستند و در این راستا دانشمند و تکنسین نیز 

» پوپولیستی«چه امروز از آن به عنوان یک رویکرد استحمار با آنز ا بیر ایشانآیا تع روند.آنان به شمار می
  شود قرابت یا مطابقت دارد؟ یاد می

یعنی نوعی  (post-colonialism)اي دیگر از اندیشمندان ما به لحاظ تاریخی در فضايشریعتی و پاره
 عنوان با زمین مغرب در سعید ادوارد تأثیرگذار کتاب میالدي 1970 حوالی در. بردندمی بسر 		پسااستعمارگري

Orientalism  ر آنان زمینیان از ابعاد مختلف استعماشناسی مغربمنتشر شد که با به چالش کشیدن شرق» شناسیشرق«یا
  .پرده برداشت

، stereotype بود؛ یعنی با طرح یک نوع» دیگري«به زعم وي یکی از ابعاد استعماري، معرفی انسان شرقی به مثابه 
تر از آن استعمار روشن و اند و.... ولی قبلعقب مانده (backward) هاییاي بسازند و بعد بگویند اینها آدمکلیشه
  .تر بود. هم اسپانیا هم پرتغال و هم انگلیس، کشورهاي آسیایی و آفریقایی را مستعمره خود کرده بودندکندهپوست

ه) استعمارزده جهانی برآمده بود و به همین جهت از استحمار و خواهم بگویم شریعتی از دل کانتکست(زمیندر واقع می
اقی آن سخن المثل شریعتی در چه سیبینیم، توجه نداریم که فیاي اوقات وقتی کانتکست را نمیکرد. ما پارهاستعمار یاد می

  .ها از نوعی است که آن روزگار صبغه اعتراض نظري داشترا گفته است. لذا این واکنش
هاي آخر سده بیستم و سده کنونی، باید آنها را هاي بنیادگرایانه در دههتی در مقام فهم تحوالت موسوم به جنبششما ح

ه ها نیستم، اما در هر حال اینها واکنشی است نسبت بنوعی واکنش قلمداد کنید؛ البته به هیچ وجه در مقام تأیید این واکنش
  .خفیف هویتشان خصوصاً در خطه خاورمیانهزمینیان و تاستعمارگري و خوارداشت مشرق
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کند. به قول آقاي داریوش آشوري، این نوع مواجهه با غرب تأکید بر مقوالتی مانند استعمار و استحمار راه ما را باز نمی
نگی ههاست از ما پیشی گرفته است، اما اکنون واژه تبادل و تعامل فرتوزي نسبت به غربی است که مدتمبتنی با نوعی کینه

  .تر استدر روزگار کنونی خیلی موجه
  
شریعتیسم را -ها نوعی نئوهاي از شریعتی به جاي مانده تا ما بتوانیم با پیگیري آنمروز چه ویژگیا

  احیا کنیم؟
هاي دینی، تشخیص بسیار خوبی از سوي شریعتی بود که همچنان زدایی از شخصیتنگاه او به تاریخ دین و نوعی اسطوره

هاي مطرح کرده است. همچنین دغدغه» وصایت«و » امامت«است. یا توضیحاتی که وي در باب مواجهه ما با مقوالت  ماندگار
فی کند. خواهد انسان دیندار اومانیستی را معراومانیستی و اگزیستانسیالیستی آثار او خیلی مبارك و خوب است؛ یعنی او می

ی به بازخوانی شد و به نوع» نوشریعتیست«گرفت و به یک معنا توان اینها را پیها و اخگرهاي خوبی است. میاینها خیلی بارقه
ان شناختی ایشطور که اشاره داشتم باید از آن خطاي روشو بازسازي نظام اندیشگی شریعتی همت گمارد، البته همان

  .پوشی کردچشم
بوده است، چیزي که ما به آن احتیاج داریم؛ یعنی  »رِفُرم دینی«هاي مهم به هر حال یادمان باشد که او یکی از شخصیت 

هاي غیررسمی از دین. از این لحاظ شریعتی به مثابه شخصی که تحصیالت رسمی دینی و فقهی نداشت، تفسیرها و روایت
 که نوعی دطور کلی با طبقه متوسط شهري بوبسیار در جامعه دینی ما مؤثر بود. در این راستا، روي سخن او با دانشجویان و به

(legacy) است که با مهدي بازرگان در سده کنونی آغاز شده بود تا به شریعتی رسید و البته پس از ایشان هم  میراث
نیم بیش از کاي که در آن زندگی میهاي برجسته دیگري ظهور کردند. ما به این میراث با توجه به اقتضاي زمانهشخصیت

و  نین درختی، کار مهم انجام گرفته توسط شریعتی بود که بسیار ستودنی و برگرفتنیگذشته احتیاج داریم. آبیاري کردن چ
  .است کردنی دنبال 

  


