
  
  على شريعتى 

  
  
اكثر سازمان هاى اطالعاتى جهان به ويژه سازمان سياسى آمريكا، هرگز نتوانستند آنگونه كه بايد خاورميانه  

و به ويژه ايران و روحانيون و انقالب اسالمى را بشناسند. از همان روزهاى نخست انقالب، جنبش هاى 
از جمله سازمان انقالبى توده هاى جمهورى اسالمى مختلفى براى صدور انقالب اسالمى در ايران تشكيل شد، 

ايران (ساتجا) به رهبرى محمد منتظرى كه در هنگامه دولت مهندس بازرگان شاهد بخشى از عمليات اين 
  سازمان در جهت صدور انقالب و دالرهاى نفتى ايران به ليبى و لبنان بوديم....

  
بود كه توسط مهدى هاشمى رهبرى مى شود. هر چند  گروه ديگر سازمان جنبش هاى آزاديبخش جهان اسالم

هر دو رئيس اين سازمان ها كشته شدند اما بدون شك پيكره محكم اين تشكيالت كه در نقاط مختلف كشور 
  دفاترى با بودجه هاى هنگفتى داشتند برجاى ماند....

  
كار دكتر شريعتى بود و به يكى از اصلى ترين سالح هاى اين سازمان ها در جهت صدور انقالب اسالمى، اف 

ويژه دو كتاب او كه به دهها زبان جهان ترجمه و به طور رايگان در دسترس همه قرار گرفته و مى گيرد.  
 كتاب شهادت و كتاب پس از شهادت. 

 
اين دو كتاب در اصل دو سخنرانى از دكتر شريعتى بود كه در همان سال ها بر روى كاغذ پياده شده و نقش 

در ترويج و تشويق مرگ مقدس و شهادت طلبى شيعى اسالمى داشته است. همان تأثير و شيوه ى بسيار مهم
اى را كه از اين دو نوشته در سقوط محمدرضاشاه بهره بردند، به ساير كشورها نيز منتقل نمودند. تمامى 

ن شك اين دو كتاب دوكسانى كه امروز در گوشه و كنار جهان با نام اسالم عمليات انتحارى انجام مى دهند، ب
 سحرآميز را خوانده اند. 

 
اما واقعاً دكتر على شريعتى كه معلم انقالب اسالمى ايران لقب گرفت و امروز نيز همچنان رژيم اسالمى در 

تالش است تا به گونه اى ديگر او را زنده نموده و نوعى ديگر از اسالم را در ايران تبليغ كند و همو بزرگترين 
  يران براى صدور انقالب اسالمى بوده و هست، كيست؟ ان اسرمايه حاكم

  
در روستاى مزينان واقع در حومه سبزوار به دنيا آمده و در نوجوانى با نهضت  ١٣١٢على شريعتى در سال 

خداپرستان سوسياليست به رهبرى محمد نخشب آشنا شده و پس از آن در كانون نشر حقايق دينى پدرش فعال 
را نوشت كه براى نخستين بار اسالمى سياسى به جاى يك باورميانه (كمونيسم و  اسطهشده و كتاب مكتب و

 سرمايه دارى) در ميان باورمندان دينى مطرح شد. 
 

در دانشكده تازه تأسيس ادبيات مشهد دانشجو شد و در همان كالس درس بود كه عاشق خانم  ١٣٣۴در سال 
دويد تا توانست رضايت همكالسى اش را براى ازدواج   دويد وبى بى فاطمه شريعت رضوى شد و دو سال و نيم 

به دست بياورد. آقاى على اكبر شريعت رضوى از تجار مشهور و معتبر مشهد و همسرش خانم آغا حسين اف   
 فرزند داشتند كه هر يك از آنها يك اسم اسالمى داشته و يك اسم ايرانى.    ٧
 

وفا بودند كه هرگز من به خودم اين اجازه را ندادم تا از آنها  تنى و بااين دو نازنين آنقدر مهربان و دوست داش
بپرسم كداميك هوادار نام هاى ايرانى، و كدامين هوادار نام هاى عربى براى فرزندانشان بوده اند. مثالً همسر  

ى سيم و علدكتر شريعتى در شناسنامه بى بى فاطمه بوده است كه همه ما ايشان را بنام پوران خانم مى شنا
) ١٣٢٠اصغر فرزند بزرگ خانواده شريعت رضوى كه با درجه ستوانى يكمى در جنگ ايران و روس (سال 

  جانباخته است، نام ايرانى اش طوفان بوده است و از همه زيباتر آذرشريعت رضوى است.  
  



ت كشته ر تظاهرادر هنگامه سفر نيكسون به ايران د ١٣٣٢جوانى كه به همراه دو تن از دوستانش در سال 
آذر در تهران نيز به ياد مهدى  ١۶آذر به ياد آن سه نفر روز دانشجو نام گرفت و خيابان   ١۶شد و روز 

 شريعت رضوى است كه همين مهدى نيز در خانه به نام ايرانى آذر خوانده مى شده است. 
 

تفكرات مذهبى  ز خرافات وخانواده شريعت رضوى (همسر دكتر شريعتى) بسيار مترقى و مدرن و به دور ا
بودند، پدر اين خانواده آقاى على اكبر انسانى شوخ طبع و بسيار فهميده بود به گونه اى كه حتى وقتى باالى 

 سال عمر داشت مثل يك جوان بيست ساله اهل بگو و بخند و شوخى و شاد بودى بود. ۶٠
 

منشى. هنوز كه هنوز است من   ربانى و بزرگهمسر ايشان خانم آغا نيز چيزى از شوهرش كم نمى آورد در مه
سال پيش به عنوان سوغات برايم به پاريس آورد را به يادگار نگه داشته ام. به   ١٨پتوى پلنگى كه تقريباً 

ايشان گفتم چرا چنين هديه سنگين و بزرگى و ايشان با خنده به من پاسخ داد كه هم رنگ پلنگى او را مى دانم  
  ين پتوهائى در پاريس پيدا نمى شود....  ى دانم كه چنكه دوست دارى و هم م

  
بارى على شريعتى وقتى عاشق پوران شريعت رضوى مى شود، پوران يك ستاره است و خانواده او نيز به 

در كنكور  ١٣٣۴خاطر آذر در ميان تمامى ايرانيان و روشنفكران مشهور و شناخته شده. پوران در سال 
رانسه قبول مى شود و يكسالى را در تهران درس مى خواند اما به  يات و زبان ف شركت نموده و در رشته ادب

علت دورى از خانواده به مشهد بازگشته و در دانشكده ادبيات ثبت نام مى كند و اين شانس على شريعتى است 
انتر است، كه روزى به بهانه در اختيار گذاشتن چند كتاب تاريخى با پوران جوان كه فقط چند ماهى از او جو

 از سخن مى كند و خيلى زود خاطرخواه شده و عشق مى نماياند. آغ
 

خانم پوران كه دخترى مدرن و بدون چادر و روسرى بوده است امكان اين وصلت را ميسر نمى داند. زيرا كه  
اين  دوستان و فاميل به او توصيه مى كنند كه تو نمى توانى عروس خانه استاد محمدتقى شريعتى بشوى بدون

سالمى را بپذيرى.... خالصه دو سال و نيم مى گذرد تا شخص استاد محمدتقى شريعتى (پدر على كه حجاب ا
شريعتى) از جريان باخبر مى شود و خودش به خانه آقاى على اكبر و خانم آغاى شريعت رضوى رفته و مى 

 ران است.  گويد: غلط كرده است هر كس گفته است كه شرط ما براى عروس محجبه شدن پو
 

على شريعتى به آرزو و عشق خود مى رسد و با خواهر آذر شريعت رضوى، قهرمان دانشجويان آن  خالصه
زمان ايران ازدواج مى كند. پس از چندى على شريعتى از يك بورس دولت شاهنشاهى براى تحصيل در خارج 

  از كشور برخوردار مى شود.
  

فرزندى در شكم دارد، در ايران گذاشته و براى  ش را در حالى كه على شريعتى پاريس را انتخاب كرده و همسر
تحصيل به پاريس مى رود. شريعتى در پاريس است كه خانم پوران، زايش فرزندشان در آينده اى نزديك را به 

 او خبر داده و از على شريعتى مى خواهد تا نامى براى فرزندشان در صورتى كه پسر باشد انتخاب كند. 
 

كاغذ مى نويسد ولى هرگز به تهران پست نمى شود؛ ستار، محمد، شهاب و  ى شريعتى برى كه علاسم هائ
قربانعلى است. اما اين بچه شانس مى آورد و نامه پدرش هرگز پست نمى شود. اما دائى او دكتر رضا شريعت 
رضوى كه پزشكى خير و انساندوست و مهربان است نام احسان را براى نوزاد انتخاب مى كند.  پس از چندى 

  وران خانم هم به شوهرش در پاريس مى پيوندد و او نيز براى دوره دكترا ثبت نام مى كند... پ
  

على شريعتى پيش از اين كه به درس و بحث بپردازد با گروه هاى سياسى ضد رژيم پادشاهى همكارى مى 
به هيچوجه نيروهاى  كند.... و با همه آنچه مى نويسد و مى گويد، در هنگامه وفات مادرش به ايران مى آيد و

امنيتى ايران مزاحم رفت و آمدش نمى شوند و او پس از مراسم چهلم مادرش با پروازى كه بليت هايش توسط 
 خانم آغاى شريعت رضوى خريدارى شده است به پاريس برمى گردد.... 

 



رستى بيان نشده د جالبى قضيه اين «معلم انقالب اسالمى جهانى» در اين است كه رشته تحصيلى وى تاكنون به
است، زيرا خود دكتر على شريعتى نيز در شرح حال خود كه در كتاب گفتگوهاى تنهائى با قلم خودش نوشته 

  است، واقعيت را ننوشته است؟  
  

  دكتر شريعتى درباره خودش مى نويسد: ٣٣مجموعه آثار شماره  ٢در صفحه 
ل دانشكده ها به پاريس رفت و در آنجا تا سال اواز طريق اعزام فارغ التحصيالن رتبه  ١٣٣٨« در خرداد  

به اخذ درجه دكترا در تاريخ تمدن و دكترا در جامعه شناسى و طى دوره «مدرسه تتبعات عاليه»  ١٣۴٣
وابسته به دانشگاه سوربن در رشته جامعه شناسى مسلمان به رياست پروفسور برگ نائل آمد و مدتى در مركز 

به عنوان محقق كار مى كرد و به گفته خود بيش از اين همه، آنچه فرا گرفتم و  سهملى اسناد و اطالعات فران
 به ويژه آنچه شدم در خدمت پروفسور لوئى ماسينون بود كه شرق و غرب را در خود جمع داشت.  

 
نسخه منحصر به فرد كتاب فضائل بلخ را در آنجا تصحيح كرد...» در اين چند خط، دكتر شريعتى خود را 

از سه رشته تحصيلى و سه دكترا مى داند. در صورتى كه اوالً ايشان در هيچ يك از سه رشته بيان   رداربرخو
  شده تحصيل نكرده و دوم اين كه ترجمه كتاب فضائل بلخ تنها رساله ايشان بوده است.

  
اجى، نى حرشته تحصيلى دكتر شريعتى چنانچه در كتابخانه دانشگاه سوربن پاريس موجود است، حاجى لژى يع

شيخ، مالشناسى و يا به نوعى مقدس شناسى بوده است. يعنى رشته اى كه درباره بيوگرافى شخصيت هاى 
مذهبى كار مى كرده است. دكتر جالل متينى دوست مهربان و فرهيخته كه در آن هنگام رئيس دانشگاه مشهد 

 (فردوسى) بوده است مشخصاً در اين باره مى گويد:
 
ال پيش از انقالب اسالمى به تصحيح عبدالحى حبيبى دانشمند افغانى در ايران چاپ چند س «كتاب فضائل بلخ 

شد... اين كتاب يك متن سنگين فلسفى يا ادبى نيست كه ترجمه آن كار هر كسى نباشد بلكه متن بسيار ساده اى 
شته است از اى نو است در شرح احوال بزرگان شهر بلخ كه مؤلف درباره هر يك از آنان حداكثر چند صفحه

فقيه و محدث و... ژيلبرال زار استاد راهنماى شريعتى در تأليف و تدوين اين رساله دكترى بوده است. .... ما  
در مشهد، در دوره ليسانس رشته هاى مختلف سال ها بود كه ترجمه را از عربى يا فرانسه و انگليسى به زبان 

 ۵٠چون متوجه شده بوديم كه بعضى از دانشجويان رند، رفتيم فارسى به عنوان رساله دوره ليسانس نمى پذي
تومانى به طالب مدارس قديمى مشهد مى دادند و حضرات برايشان ترجمه مى كردند. دكتر جالل متينى ادامه  

مى دهد كه:  رساله دكتراى دانشگاهى دكتر شريعتى ترجمه خالصه يك فصل از نسخه خطى كتاب فارسى فضائل 
بود. ... با توجه به مدارك تحصيلى او، موجب تعجب ما شد، نامه اى محرمانه از دانشگاه  فرانسهبلخ به زبان 

ادبيات مشهد به دانشگاه پاريس نوشته شد، درباره سوابق تحصيلى شريعتى... جوابى كه از دانشگاه پاريس 
قابل قبول نيست  رساله آمد... به خط اعضاى ژورى دفاع رساله دكتراى شريعتى، خالصه آن اين بود كه اين

(در حالى كه دانشگاه پاريس تا آن زمان رساالت بى سر و ته بسيارى را براى درجه دكتراى دانشگاهى پذيرفته 
بود) ولى چون نويسنده رساله با بورس دولت ايران مشغول تحصيل بود و امكان تمديد بورس نيز برايش وجود 

قابل قبول... دكتراى دانشگاهى دكتر  Passableدرجه يعنى ترين  نداشت، رساله را پذيرفتيم آن هم با پائين
حاجى ( Hagiologyهم نبود، بلكه دانشگاه پاريس او را دكتر در رشته  Historyشريعتى در تاريخ 

شناسى) شناخته بود كه چيزى مى شود معادل شرح حال قديسين (بيوگرافى).  ولى اداره ارزشيابى مدارك 
و پرورش بر طبق چه ضابطه اى اين كلمه را به مطلق تاريخ ترجمه و دكتر آموزش تحصيل خارجى وزارت 

  شريعتى را داراى درجه دكتراى دانشگاهى در رشته تاريخ معرفى كرده بود، خدا داناست.»
  

ى پاسخ پايانى دكتر جالل متين را با استناد به نامه اى از دكتر شريعتى مى توان داد. از قرار معلوم آن ضابطه ا
كتر جالل متينى از آن بى خبر است، پارتى بازى است. يعنى براساس نامه اى كه از نظرتان خواهد گذشت كه د

متوجه مى شويم كه دكتر شريعتى ماه ها در تهران در حال رفت و آمد بوده است تا اين تاريخ را به جاى حاجى 
 لژى در ترجمه مدارك تحصيلى خود جا بدهد. 

 
. امروز نامه شما را پس از رسيدن دكتراى پوران زيارت كرديم و خوشحاليم ض مى كنم«خدمت.... سالم عر

دوچندان شد. بحمدهللا يكى از بزرگترين غم هاى ما به لطف خدا و نيت شما و كوشش كاظم آقا و توصيه دكتر 



آقا   از نامه فالطورى و... برطرف شد كه يك دنيا خدا را سپاس مى گذاريم. كرامتى هم شد و آن اين كه پس
عليمحمدآقا كه نوشته بودند بازپس از تصويب، اصل تصويب نامه گم شده و از پرونده مفقود شده. پوران يك 
گوسفندى نذر كرده و كشت و در همان ضمن كه گوشتش را داشتيم براى خانواده هاى فقير قسمت مى كرديم،  

  دا ممنونيم!» هم از خ دكترا رسيد و پس از نااميدى ناگهان غرق اميد شديم كه باز
  

البته در پى پژوهش هائى كه بعداً به آن خواهيم پرداخت، دكتراى خانم پوران شريعت رضوى به علت خواهر 
آذر شريعت رضوى بودن، گير كرده بود. اما دكتراى على شريعتى، چنانچه دكتر جالل متين شرح داد به خاطر 

 بود.  عدم پذيرش آن براساس مقررات دانشگاهى در مشهد
 
قابل ( Passableيان يادآورى است، در صورتى كه دكتر على شريعتى رساله اش با پائين ترين درجه شا

 Tresقبول) پذيرفته شده بود، رساله همسر او سركار خانم دكتر پوران شريعت رضوى با باالترين درجه 
Honorable )ده بود.پذيرفته ش افتخارآميز) توسط دانشگاه سوربن و در رشته تاريخ و ادبيات 

 
پيش از اين كه دكتر شريعتى موفق شود تا با مداخله افراد بسيارى، مدرك پاريس خود را در ايران به تصويب   

  برساند، در مدارس مشهد و حومه به عنوان معلم انشاء و ديكته فارسى فعاليت مى كرده است...
  
  

  سياوش اوستا
  
  
 

 
  درفـــــش کــاويـــــانی

  
kaviyani.com/-https://derafsh 

kaviyani.com/-derafsh-https://the 
 

 


