
   احمدررضا صدري
چهل وپنجمين س�الروز درگذش�ت دكتر علي 
ش�ريعتي در حالي فرا مي رس�د، كه هنوز بازار 
گفت وگ�و و چال�ش در ب�اره زندگ�ي و كارنامه 
او گ�رم به نظ�ر مي آيد. ب�ه اين مناس�بت و در 
بازشناخت شمه اي از انديشه و عمل وي، بخشي 
از خاطرات دكتر س�يدمحمد ص�در درباره اين 
چهره پرآوازه معاص�ر را مورد خوانش و تحليل 
قرار داده ايم. اميد آنك�ه تاريخ پژوهان انقالب 
اسالمي و عموم عالقمندان را مفيد و مقبول آيد. 

    
   در حسينيه ارشاد

دكتر س��يدمحمد ص��در، در دوران دانش��جويي 
خويش در زمره طيف گسترده اي از جوانان پرشور 
و انقالبي آن دوره بود كه ره به حس��ينيه ارشاد و 
سخنراني هاي دكتر علي شريعتي در آن مؤسسه 
بُردند. وي بازتاب هاي اين خطابه ها و نيز ش��رايط 
حاكم بر حسينيه ارشاد به گاه جلسات شريعتي را 

چنين روايت مي كند:
»در اواي��ل دوره دانش��جويي، كالس هاي زيادي 
در حسينيه ارش��اد برگزار مي ش��د كه مي رفتم. 
دو هفته يك بار دكتر ش��ريعتي جلسه سخنراني 
داش��ت و من به ط��ور مرتب در آن س��خنراني ها 
شركت مي كردم تا اينكه حس��ينيه ارشاد در آبان 
1351 تعطيل ش��د. دكتر ش��ريعتي آن زمان كه 
در حس��ينيه ارش��اد يا در جاهاي ديگر سخنراني 
مي كرد، نقش��ي مؤثر در بي��ان ايدئولوژي انقالب 
و جذب بچه هاي انقالبي به اس��الم و جلوگيري از 
ماركسيست شدن بچه مسلمان ها داشت. او با زبان 
و بيان جديدي، اس��الم را مطرح مي كرد و فضاي 
روشنفكري اسالمي- انقالبي را رهبري مي نمود. 
در سخنراني ها واقعاً حرف هاي تازه داشت و از اينرو 
جمعيت زيادي پاي سخنانش مي نشستند و توجه 
مخاطبان زيادي را جلب مي كرد. يادم هست يك 

روز وقتي وارد حسينيه ارشاد شدم، هيچ صندلي 
خالي وجود نداش��ت. برخي دانشجوها و حضار در 
راهروهاي بين صندلي ها نشس��ته بودند. من نيز 
مجبور ش��دم براي شنيدن س��خنراني اش جلوي 
جلو، روي زمين بنش��ينم. البته خيلي خوب شد! 
چون اگر عقب مي نشس��تم، چيزي نمي ديدم. آن 
روز دكتر نقش��ه عربس��تان و مناطق ديگر را روي 
تخته سياه كشيده بود و راجع به تفسير سوره روم 

سخنراني مي كرد...«. 
   در جلسات نيمه علني و نيمه مخفي

دكتر علي شريعتي در پي آزادي از زندان از امكان 
سخنراني عمومي محروم بود. وي در طول مدتي 
كه از كميته مشترك به درآمد، تا مقطعي كه ايران 
را ترك گفت، در برخي جلسات خصوصي در منازل 
دوستان و عالقمندان خويش سخن مي گفت كه 
پاره اي از آثار او، ش��امل همين سخنراني هاست. 
سيدمحمد صدر كه خود از ش��ركت كنندگان در 

اين محافل بوده، در اين باره آورده است:
 »بعد از تعطيلي حسينيه ارش��اد )آبان 1351(، 
مسجد جاويد فعاليتش را آغاز كرد. آيت اهلل محمد 
مفتح در آن مسجد نماز مي خواند و عده اي از بچه 
مسلمان ها، آنجا جمع مي ش��دند. مسجد جاويد 
س��خنراني هاي متعددي داش��ت. با آزادي دكتر 
شريعتي از زندان، ايش��ان جلساتي داشتند، البته 
همچون سابق نبود كه در حسينيه ارشاد جلسات 
رسمي و علني باشد، بلكه جلساتي بود، محدود و 
تقريباً نيمه علني و نيمه مخفي. يعني حدود 30- 
40 نفر شركت مي كردند و اغلب نيز در خانه افراد 
مختلف تشكيل مي شد. سخنرانان اين جلسات نيز 
عالوه بر دكتر شريعتي، ش��هيد مطهري، آيت اهلل 
س��يدعلي خامنه اي، مرحوم علي آق��اي حجتي 
كرماني و فخرالدين حجازي بودند. در واقع اينان 
س��خنرانان اصلي به حس��اب مي آمدند، هر چند 
افراد ديگري هم در اين جلسات شركت مي كردند 

از جمله مرحوم آقاي س��يد غالمرضا سعيدي كه 
خودش هم نويسنده بود و هم درد اسالم داشت. 
پيرمرد به دليل كهولت سن نمي توانست بر زمين 
بنشيند و تنها كسي بود كه در آن جلسات، برايش 
صندلي مي گذاش��تند. ايش��ان با آن سن و سال 
احساسات و شور و نشاط جواني داشت. گاهي كه 
دكتر شريعتي صحبت مي كرد از آنجا كه انساني 
دانشمند و صاحب قلم بود يكدفعه به ميان سخنان 
دكتر می آمد و صحبت هايش را قطع مي كرد و در 
تأييد و تأكيد س��خنان دكتر، يكي- دو دقيقه اي 
سخن مي گفت. دكتر ش��ريعتي نيز به احترامش 
س��كوت مي كرد، تا او حرف هايش را تمام كند و 
بعد ادامه س��خنانش را پي  مي گرفت. يك مرتبه 
بعضي از جوان ترها، نيمچه اعتراضي به او كردند 
كه مثاًل سخنان دكتر را قطع نكند، اما او بي توجه 
به اين اعتراض ها، هرجا ك��ه الزم مي ديد به ميان 
سخنان دكتر شريعتي مي آمد و مي گفت: با اجازه 
آقاي معترض و بعد حرف هايش را مي زد و همين 

مسئله، باعث خنده حضار مي شد...«. 
   روايت�ي از اختالف ديدگاه، ميان ش�هيد 

آيت اهلل مطهري و دكتر شريعتي
نشست هايي كه در بخش پيشين اين مقال وصف 
آن رفت، محمل تضارب آراء و افكار شخصيت هاي 
نامور ديني و مبارز آن مقطع بوده اس��ت. صدر در 
بخش ديگري از خاطرات خويش از ش��ريعتي، به 
انتقاد ش��هيد آيت اهلل مرتضي مطهري به يكي از 

آرای او در اين محافل اشارت برده است:
»در اين نشست ها، بحث هاي بسيار دقيق و خوبي 
مطرح مي شد، مثل سخنراني دكتر شريعتي درباره 
ُحّر، كه در قالب كتاب نيز منتشر شده است و گاه به 
مناظره و اختالف نظر نيز مي انجاميد. يادم هست 
در يكي از اين بحث ها، دكتر شريعتي به اين نتيجه 
رس��يده بود كه اس��تبداد و رژيم ش��اه، دشمن ما 
هستند، اما ماركسيسم رقيب ماست و ما بايد نحوه 

»جستارهايي در زمانه و كارنامه دكتر علي شريعتي« 
در آئينه خاطرات دكتر سيدمحمد صدر

شريعتي گفت: حاال تريبون را در اختيار
 يك شخصيت بزرگ قرار مي دهم

و روش برخوردمان را با اي��ن دو تنظيم كنيم. 
بعد از اين سخن، شهيد مطهري صحبت كرد. 
او ابتدا دشمن و سپس رقيب را تبيين و تشريح 
كرد و بعد به اين نتيجه رسيد، كه ماركسيسم 
فقط رقيب ما نيس��ت، بلكه هم رقيب است و 
هم دش��من، هر چند كه فعاًل و در ظاهر، فقط 
شاه و استبدادش دشمن تلقي مي شوند. آقاي 
مطهري در آخر س��خنانش دوباره تأكيد كرد: 
بنابر اين من با تعريفي كه آقاي دكتر شريعتي 
از ماركسيسم به عنوان رقيب ارائه دادند، موافق 
نيستم... سخنان مرحوم شهيدمطهري كه تمام 
شد، ايش��ان جلس��ه را ترك كرد و گفت: بايد 
بروم... و رفت. ايش��ان كه رفت، دكتر شريعتي 
دوباره صحبت را ادام��ه داد و گفت: نه، همان 
طور كه گفتم، ما يك رقيب داريم و يك دشمن 
و الي آخر. يعني چندان توجهي به صحبت هاي 
آقاي مطهري نكرد و مشخص بود كه اختالف 

نظرهايي، بين اين دو بزرگوار وجود دارد...«. 
   وص�ف آي�ت اهلل خامن�ه اي، از زب�ان 

شريعتي
آيت اهلل سيدعلي خامنه اي از عالمان نظريه پرداز 
و انقالبي آن ساليان نيز در عداد شخصيت هايي 
است كه در برخي از جلسات فوق الذكر، حضور 
به  هم مي رسانده است. راوي خاطرات، محفلي 
را به ياد مي آورد كه دكتر شريعتي، آيت اهلل را با 
اعزاز و اكرام فراوان، به حضار معرفي و از ايشان 

مي خواهد كه به جاي وي سخن بگويد: 
»در يك��ي از همين جلس��ات، وقت��ي دكتر 
صحبتش تمام ش��د، گف��ت: حاال )ب��ه قول 
معروف( من تريبون را در اختيار يك شخصيت 
بزرگ )با تجليل فراوان( ق��رار مي دهم. همه 
تصور كردند االن آقاي مطهري سخن خواهد 
گفت، اما ديديم كه آقاي خامنه اي ش��روع به 
صحبت كرد و مشخص بود كه اين دو بزرگوار، 
بيش��تر به هم نزديك  اند، تا آق��اي مطهري و 
دكتر شريعتي. در جلسه اي ديگر كه در منزل 
مرحوم آقاي عل��ي حجتي برگزار ش��ده بود 
و دكتر ش��ريعتي صحبت مي ك��رد، موضوع 
صحبت يا بهتر است بگويم موضوع پرسش و 
پاسخ، آزادي هاي كارتري بود، همان موضوع 
حقوق بش��ر و مس��ئله فضاي باز سياسي. در 
ميان جمع يكي از حاضران از دكتر پرس��يد: 
اگر روزي فضاي سياسي كشور باز شود و شما 
بتوانيد فعاليت سياس��ي كنيد، چه مي كنيد؟ 
در واقع مي خواس��ت نظر دكتر ش��ريعتي را 
در چنان فضايي جويا ش��ود ب��ه خصوص كه 
فعاليت هاي مسلحانه، در جامعه اقبال داشت و 
در جريان بود. با اين پرسش دكتر گفت: هيچ! 
ما همان كارهاي قبلي مان را از س��ر خواهيم 
گرفت، دوباره به حسينيه ارشاد و جاهاي ديگر 
مي رويم، سخنراني مي كنيم، نظريات خودمان 
را مي گوييم... در واقع نظر دكتر شريعتي، ناظر 
به آگاهي بخش��ي به جامعه بود و اين نكته اي 
بس��يار مهم، در ش��ناخت ديدگاه��اي دكتر 

شريعتي است...«. 
   نگاه شريعتي به مبارزات مسلحانه

يكي از پرس��ش هاي مطرح در باب انديش��ه و 
عمل دكتر شريعتي، نگاه وي به مقوله مبارزات 
مسلحانه اس��ت، كه از قضا در س��اليان پاياني 
حيات وي، هواخواهان فراوان داشت! صدر در 
بخشي از خاطرات خويش، با واسطه روايتي را 
از دكتر آورده اس��ت، كه هرگونه تعلق خاطر 
وي به اين ن��وع از مواجهه با رژيم گذش��ته را 

نفي مي كند:
»دكتر ش��ريعتي مبارزات مس��لحانه را توصيه 
نمي كرد. در اين رابطه خاط��ره اي برايتان نقل 
خواهم كرد. در س��ال1356 و بعد از فوت دكتر 
شريعتي، من و مهدي مفيدي به ديدن مرحوم 
محمدتقي شريعتي، پدر دكتر شريعتي رفتيم. 
آن زمان ايش��ان در خيابان زمرد تهران زندگي 
مي كرد. پيرمرد خيلي خوش صحبت بود و آن 
روز خيلي به ما لطف و محبت كرد. دائم خاطراتي 
از امام موس��ي صدر برايم بي��ان می كرد. در آن 
ديدار، ما نظ��رش را راجع به مبارزه مس��لحانه 
پرس وجو كرديم و اينكه: آيا به نظر شما، بدون 
به كار بردن اسلحه مي توان در اين مبارزه پيروز 
شد؟ ايشان قاطعانه پاسخ داد: من اصاًل به مبارزه 
مسلحانه اعتقاد ندارم! بعد هم كمي راجع  به اين 
مسئله توضيح داد و در پايان با حالتي شوخي و 
جدي گفت: ش��ايد نظريات من براي شما مهم 
نباشد، اما به يقين مي گويم كه دكتر هم مبارزه 
مسلحانه را قبول نداش��ت و معتقد بود، بايد در 
جهت آگاهي مردم گام برداش��ت... اين سخن 
مرحوم شريعتي پدر، مرا ياد جلسه منزل مرحوم 

آقاي حجتي انداخت...«. 
   احس�اس س�ُبك ش�دن، پ�س از 

گفت وگوي خصوصي با شريعتي
واقعيت اين اس��ت كه در س��اليان منتهي به 
پيروزي انقالب اسالمي، ذهن و ضمير جوانان 
پرشور و اميدوار آن مقطع، مملو از پرسش هاي 
فراوان ب��ود، ك��ه پاس��خ هاي آن را از تئوري 
پردازان اين حركت طلب مي كردند. دكتر صدر 
نيز روزي را به ياد مي آورد، كه در ضيافتي در 
منزل مرحوم علي حجتي كرماني، سؤالي را از 
دكتر شريعتي مطرح كرده و پاسخي طوالني و 

پرتأثير از وي دريافت كرده است:
»در اينجا چون صحبت از دكتر شريعتي است، 
خاطره اي از دوران س��ربازي ام با ايشان دارم، 
كه مايلم بيان كنم. يك روز آقاي علي حجتي 
كرماني، دكتر ش��ريعتي را ب��راي صرف ناهار 
به منزلش دعوت ك��رد. از من هم دعوت كرد. 
من س��رباز بودم و به س��ادگي نمي توانستم از 
محل خدمتم خ��ارج ش��وم، از طرفي هم دلم 

نمي خواست اين دعوت را از دست بدهم، پس 
به هر نحوي بود از پادگان بيرون آمدم و چون 
فرصتي براي تعويض لباس نداش��تم، ناچار با 
همان لباس سربازي به منزل آقاي حجتي رفتم. 
آقايان محمدجواد حجتي كرماني، فخرالدين 
حجازي و حسن اكبري مرزناك، مهمان ايشان 
بودند. در حين خوردن ناهار، با دكتر شروع به 
صحبت كردم. واقعاً آن جلس��ه، برايم يكي از 
بهترين جلسات با دكتر ش��ريعتي بود. درباره 
عقيده و عملك��رد چريك ه��اي فدايي خلق، 
سؤالي از دكتر پرس��يدم. آن سؤال كه دغدغه 
ذهني من و حت��ي خيلي از بچه مس��لمان ها 
بود و واقعاً پاس��خي برايش نداش��تم، اين بود: 
مبارزان كمونيس��ت، به خصوص چريك هاي 
فدايي خلق كه ماركسيس��ت هس��تند و خدا، 
قيامت و مس��ائلي از اين دست را قبول ندارند، 
چطور به اين راحتي مبارزه مي كنند، دستگير 
مي شوند، ش��كنجه مي بينند و كشته يا اعدام 
مي شوند؟ آيا آنان تا اين اندازه اعتقاد به خلق و 
جامعه دارند كه اين فداكاري ها را مي كنند؟... 
و اين از آن سؤال هاي بي جواب، براي خيلي از 
بچه مسلمان ها بود. دكتر ابتدا پاسخي به من 
داد كه قانع ام نكرد و وقتي ديد كه اين س��ؤال 
ذهنم را درگير كرده، ش��روع به صحبت كرد و 
بي وقفه سه س��اعت ونيم درباره ماركسيسم، 
ايدئولوژي و قضاياي آن برايم سخن گفت. بعد 
از آن احساس كردم سبك ش��ده ام، چرا كه تا 
حد زيادي پاسخم را گرفته بودم و آن روز خيلي 
برايم مفيد و لذت بخش بود. واقعيت اين است 
كه االن، به خاطر ندارم كه دكتر چه پاس��خي 
به من داد. فقط آنچه به خاطر مي آورم، همان 
حس��ي بود كه از مصاحبت با دكتر ش��ريعتي 
برايم ايجاد ش��ده بود. گفت وگوي من و دكتر 
شريعتي كه تمام شد، آقاي فخرالدين حجازي 
به من گفت: فالني! امشب دكتر شام مهمان من 
است و تعدادي از بچه ها نيز قرار است به منزل 
ما بيايند، شما نيز اگر عالقه داريد، بياييد... اما 
من نپذيرفتم و گفتم: ديگر كشش ندارم و اگر 
بيايم، برايم جلسه مفيدي نخواهد بود و نرفتم. 
فرداي آن روز آقاي حجازي به من گفت، دكتر 
تا صبح براي بچه ها صحبت ك��رد! االن كه به 
دكتر فكر مي كنم، مي بينم ميزان تعهدي كه 
او براي خودش قائل بود، تا چ��ه اندازه بزرگ 

مي نمود...«. 
   ش�ريعتي در دوران پس�ا انق�الب 

اسالمي
راوي خاطرات فوق آمده، نقش ش��ريعتي در 
فرآيند انقالب اس��المي را تنها به دوره تحقق 
آن منحصر نمي كن��د و او را در تربيت جوانان 
داراي گرايش به اسالم و تشيع، كه در فرداي 
پيروزي انقالب اسالمي مسئوليت هاي فراوان 
بر عهده گرفتند نيز، مؤثر مي داند. وي س��عي 
كرده كه اين موضوع را در ذيل اين س��ؤال كه: 
»اگر ش��ريعتي نبود، چه اتفاق��ي مي افتاد؟« 

تبيين كند:
»دكتر ش��ريعتي، تأثير زي��اد روي فعاليت ها 
و مب��ارزات دانش��جويان مس��لمان داش��ت. 
تأثيرگ��ذاري او ن��ه فقط ب��ا س��خنراني ها و 
يادداشت هايي بود كه از او منتشر مي شد، بلكه 
درگذشتش هم در روند و ثبات اين فعاليت ها 
و مبارزات تأثيرگذار بود. در واقع درگذش��ت 
دكتر ش��ريعتي، حركت هاي اسالمي دانشگاه 
را تقويت كرد و جو سياس��ي دانشگاه را كاماًل 
به سمت فضاي مذهبي- اس��المي سوق داد. 
اگرچه درگذشت دكتر بس��يار متأثر كننده و 
باعث تحريك و تهييج نه دانش��جو و دانشگاه، 

بلكه عموم جامعه بود. 
نقش مؤثر دكتر ش��ريعتي، پ��س از انقالب نيز 
كارس��از بود. من الزم مي دانم با ات��كا به تجربه 
سياسي ام، نكته اي را با طرح اين سؤال توضيح 
دهم: اگر شريعتي نبود، چه اتفاقي مي افتاد؟... 
مسلماً باز هم انقالب پيروز مي شد، چون بر سه 
پايه ايدئولوژي اسالمي، رهبري امام خميني و 
پايگاه قوي مردمي استوار بود، اما پس از انقالب 
و در جمهوري اس��المي، ايران با مشكل بسيار 
جدي مواجه مي شد، چرا؟ چون پيش از انقالب، 
تحصيل ك��رده دانش��گاهي انقالبي مس��لمان 
كم داش��تيم، از اينرو پرورش افراد دانشگاهي 
مس��لمان را بايد از خدمات و بلك��ه بزرگ ترين 
خدمت ش��ريعتي به انقالب بداني��م. به عبارت 
ديگر پس از پيروزي انقالب اسالمي، اداره كشور 
نياز به مديريت تحصيل كرده و مسلمان داشت 
و دكتر شريعتي انقالب و مديريت بعد از پيروزي 

انقالب را به يك معنا تضمين نمود...«. 
   و كالم آخر

از خاطرات چهره هايي چون دكتر سيدمحمد 
صدر، مي توان چنين برداش��ت كرد كه بس��ا 
جوانان خواه��ان تغيير و تحول، در س��اليان 
منتهي به پيروزي انقالب اسالمي، انديشه ديني 
و چپ ستيز خويش را از آثار و سخنراني هاي 
دكتر علي ش��ريعتي اخذ كرده اند. هم از اين  
روي نقش وي در بستر سازي فرهنگي، براي 
تحولي كه جامعه ايران در آن روزگار انتظار آن 
را مي كشيد، بس مهم و در خور توجه قلمداد 
مي شود. با اين همه، با سپري گشتن بيش از 
چهار دهه از آن رويداد بزرگ و تاريخي، برخي 
حاميان پيش��ين و افراطي دكتر شريعتي، به 
وادي تفري��ط درافتاده اند و او را يكس��ره نفي 
مي كنند! گمان مي رود كه راه صحيح مواجهه 
با آورده ه��اي وي، نقد عالمان��ه و معطوف به 
استدالل و حقيقت جويي است. امري كه سره 
را از ناسره باز مي نماياند و راه برداشت مناسب 

از ميراث پيشينيان را هموار مي سازد. 

در يك�ي از جلس�ات، دكتر ش�ريعتي 
در گفتار خ�ود به اين نتيجه رس�يد كه 
استبداد و رژيم شاه، دشمن ما هستند، 
اما ماركسيس�م رقيب ما است و ما بايد 
نح�وه و روش برخوردمان را ب�ا اين دو 
تنظيم كنيم. بعد از اين س�خن، شهيد 
مطهري صحبت كرد. او ابتدا دش�من و 
سپس رقيب را تبيين و تشريح كرد و بعد 
به اين نتيجه رسيد كه ماركسيسم فقط 
رقيب ما نيست، بلكه هم رقيب است و هم 
دشمن، هرچند كه فعاًل و در ظاهر، فقط 
شاه و استبدادش دشمن تلقي مي شوند
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نظري به شاعر انقالب اسالمي
 از دريچه تاريخ

مردی که از او
 باید فراوان گفت

   محمدرضا كائيني
اث��ري ك��ه ه��م 
اين��ك در معرفي 
آن سخن مي رود، 
انديشه و آثار زنده 
ياد نصراهلل مرداني 
را، در حوزه ش��عر 
آئين��ي و انقالبي 
بازخوانده اس��ت. 
اين خوانش از آن 
روي كه از منظري 
تاريخي ب��ه انجام 
رس��يده اس��ت، اهميتي دوچندان يافته و اين 
پژوهش را خواندني تر س��اخته است. علي تقوي 
مؤلف اين كت��اب، در ديباچه آن ب��ه نكات ذيل 

آمده اشارت برده است:
»با پيدايي زمينه هاي انقالب اسالمي و اعتراضات 
مردمي، ادبيات نيز چ��ون فرهنگ و هنر و ديگر 
مقوالت مهم، دستخوش تغييرات شد و رفته رفته 
با رويكرد تازه جمعي از ش��اعران و نويسندگان، 
براي بيان مؤلفه هاي مهم انق��الب و ارزش ها و 
آرمان هاي آن، ادبيات انقالب اس��المي به منزله 
جرياني ت��ازه در ادبيات ايران ش��كل گرفت. در 
اين ميان، شعر انقالب با توجه به كاركرد اقناعي 
و تهييجي آن، پيش از ادبيات داستاني انقالب، 
توانست راه و مقصد خود را بيابد. بعضي شاعران 
از هم��ان دوران پي��ش از انقالب، س��روده هاي 
انقالبي خود را در قالب دفترهاي ش��عر منتشر 
س��اختند و جمعي ديگ��ر تجرب��ه اندوختند و 
دفترهاي شعر خود را پس از انقالب به مخاطبان 
عرضه داشتند. نصراهلل مرداني از شاعران دسته 
اخير به شمار مي رود كه بخش عمده اي از ذهن 
و ضمير خود را معطوف به انقالب اسالمي و دفاع 
مقدس ساخته و حتي در تغزل هايش نيز، فارغ از 
انديشه هاي انقالبي نبوده است. عمده شعرهاي 
مرداني كه نام و آوازه او را به عنوان شاعر انقالب 
به همگان شناساند، در دو دهه 1350 و 1360 

سروده ش��ده و در س��ه دفتر قيام نور)1360(، 
خون نامه خ��اك)1364( و آتش ني)1370( به 
چاپ رس��يده اند. افزون بر اين، او از س��ويي به 
كارهاي اجرايي در حوزه ه��اي فرهنگ و ادب و 
برگزاري همايش ها و ش��ب هاي شعر روي آورد 
و از سوي ديگر، به پرورش شاعران جوان همت 
گماشت و از ديگر سو، به فعاليت هاي پژوهشي 
پرداخت كه حاصل اين تالش ها، منظومه ستيغ 
سخن)1371( و تصحيح ديوان حافظ)1374( 
و كار ناتمام دائره المعارف اش��عار شاعران درباره 

اهل بيت)ع( است. 
در پژوهش حاضر، كوشيده ام ضمن رعايت جانب 
ايجاز، نخست به وقايع و رويدادهاي مهم زندگي 
مرداني و س��پس به آثار او بپردازم. بنابراين، اين 
كتاب در سه فصل س��امان يافت: فصل نخست، 
در چهار بخش به ترس��يم خطوط اصلي و مهم 
زندگي مرداني اختصاص يافته اس��ت. در فصل 
دوم، دفترهاي ش��عري مرداني به ترتيب زمان 
انتشارشان، به اختصار معرفي شدند تا زمينه الزم 
براي بررسي و تحليل س��روده هاي او، در فصل 
سوم فراهم شود. در فصل پاياني، اشعار مرداني از 
منظرهاي معنا، صورخيال، موسيقي و زبان، نقد 
و واكاوي شده اند. در پژوهش هايي از اين دست 
كه در چارچوب و حد و س��امان مش��خصي بايد 
عرضه ش��وند، نمي توان در هر موضوعي سخن 
را به درازا كش��اند و تنها مي توان اشاراتي كرد و 
گذشت! در واقع، براي بررسي دقيق و موشكافانه 
تمام جوانب و زواياي سروده هاي يك شاعر، بيش 
از اينها بايد سخن گفت و نوش��ت، اما در همين 
حد و حدود و فرصت كم، نويسنده كوشيده است 
بايسته هاي الزم در خصوص زندگي و طرز شعر و 
شاعري مرداني را به ايجاز بر صفحه كاغذ بياورد 
تا اگر مجالي براي عالقه مندان فراهم شد، درباره 
هر يك از اين موضوعات، بيشتر بينديشند و قلم 

فرسايي كنند...«. 

   زنده ياد نصراهلل مرداني
 از شاعران انقالب اسالمي

يكي از حاضران از دكتر ش�ريعتي پرسيد: 
اگر روزي فضاي سياس�ي كش�ور باز شود 
و شما بتوانيد فعاليت سياس�ي كنيد، چه 
مي خواهي�د؟ او در واق�ع مي خواس�ت، تا 
نظر دكتر را درباره فعاليت هاي مس�لحانه 
بداند. با طرح اين پرس�ش، شريعتي گفت: 
»هي�چ! م�ا هم�ان كاره�اي قبلي م�ان را 
از س�ر خواهيم گرفت، دوباره به حسينيه 
ارش�اد و جاهاي ديگر مي رويم، سخنراني 
مي كنيم، نظريات خودمان را مي گوييم...«
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