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اندیشهصفحه اصلی شریعتی در دو روایت/ /

ه اندیشه های دکتر علی شریعتی ه نشر دربار ش «ایران آنالین»از دو اثر تاز گزار

شریعتی در دو روایت

قاتی اینبار متفاوت" تالیف ی و کتاب" علی شریعتی؛ مال ش صفار فراسوی شریعتی: مدرنیته، جهان وطنی و اسالم در اندیشه سیاسی ایرانی" تالیف سیاو نشست نقد و بررسی کتاب های " 
ه در پژوهشکده روایت برگزار شد. ی، ۲۱ اسفند ما س منوچهر عبا

ایران آنالین / گروه اندیشه:

به گزارش خبرنگار ایران آنالین، نشست نقد و بررسی کتاب های " فراسوی شریعتی: مدرنیته، جهان وطنی و اسالم در اندیشه سیاسی ایرانی"  تالیف سیاوش صفاری و کتاب" علی شریعتی؛

مالقاتی اینبار متفاوت" تالیف عباس منوچهری، ۲۱ اسفند ماه در پژوهشکده روایت برگزار شد. گفتنی است که دو کتاب مذکور هر دو به زبان انگلیسی تالیف شده و توسط علی خالندی به

فارسی بازگردانده شده است.

در این نشست، دکتر احسان شریعتی، دکتر عباس منوچهری استاد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، دکتر حسین مصباحیان، استاد فلسفه دانشگاه تهران و مترجم حضور داشتند.

ی» و «اندیشه عدالت طلبانه» از نمایندگان لیبرالیسم اسالمی متمایز می شود *شریعتی، با تاکید بر «مردم ساالر

دکتر حسین مصباحیان سخنرانی خود را صرفا به معرفی کتاب سیاوش صفاری اختصاص داد.به زعم او، رویکرد صفاری در این کتاب اگزیستانسیالیستی به معنای سیاسی کلمه است و از دغدغه



علی شریعتیکلمات کلیدی

اندیشه شریعتی به دو روایت

نگاهی به دو اثر تازه نشر درباره اندیشه های دکتر علی شریعتی







۱۳۹۶/۱۲/۲۲ - ۰۶:۲۱

۳۳۷۹۵۰

اندیشه

http://www.ion.ir/
http://www.facebook.com/
https://plus.google.com/u/0/103791137808756371139
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Firan-newspaper.com%2F%3Fnid%3D6437%26pid%3D1&ref_src=twsrc%5Etfw&screen_name=IranNewspaper&tw_p=followbuttonhttp://twitter.com
http://www.ion.ir/service/2.html
http://www.ion.ir/service/33.html
http://www.ion.ir/news/337950
https://media.ion.ir/content/modulefile/file/330470.jpg
http://www.ion.ir/
http://www.facebook.com/
https://plus.google.com/u/0/103791137808756371139
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Firan-newspaper.com%2F%3Fnid%3D6437%26pid%3D1&ref_src=twsrc%5Etfw&screen_name=IranNewspaper&tw_p=followbuttonhttp://twitter.com
http://www.ion.ir/search/quick?s=news&tags=%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%DB%8C
http://www.ion.ir/search/quick?s=news&tags=%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://www.ion.ir/search/quick?s=news&tags=%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D9%88%20%D8%A7%D8%AB%D8%B1%20%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%20%D9%86%D8%B4%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%DB%8C
http://www.ion.ir/service/33.html


شخصی او بر می خیزد.

شریعتی علی دکتر های اندیشه درباره نشر تازه اثر دو به نگاهی روایت» دو به شریعتی «اندیشه نشست از آنالین ایران گزارش



گزارش ایران آنالین از نشست «اندیشه شریعتی به دو روایت» نگاهی به دو اثر تازه نشر درباره اندیشه های دکتر علی شریعتی

مصباحیان به چهار محور اصلی کتاب اشاره کرد؛ نخست آنکه مولف می کوشد بیان کند که اندیشه شریعتی در فراسوی دوگانه کاذب "اسالم و مدرنیته" و "اسالم و غرب" قرار دارد.

دوم، مخالفت صریح شریعتی با ایده حکومت دینی و نقد نگاه فقه محور است.

سوم، نقد سنت های بومی در جهت پیشبرد اهداف عدالت محور و چهارم استعمارزدایی از دانش است.

به زعم مصباحیان، نوآوری اصلی صفاری همین استعمار زدایی از دانش است و او صورت بندی بدیعی را در این خصوص ارائه می کند. وی در پایان تاکید کرد جریان نوشریعتی به دلیل

تاکید بر مردم ساالری و اندیشه عدالت طلبانه از نمایندگان لیبرالیسم اسالمی متفاوت و متمایز می شود.

 

ی جهان شمول نداشتیم *بعد از مشروطه متفکر

 

شریعتی علی دکتر های اندیشه درباره نشر تازه اثر دو به نگاهی روایت» دو به شریعتی «اندیشه نشست از آنالین ایران گزارش



نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری بالمانع است

گزارش ایران آنالین از نشست «اندیشه شریعتی به دو روایت» نگاهی به دو اثر تازه نشر درباره اندیشه های دکتر علی شریعتی

دکتر احسان شریعتی دیگر سخنران این نشست، بحث خود را با این پرسش آغاز کرد که چرا ما مفاهیمی را در سطح جهانی عرضه نکرده ایم؟ به زعم او، بعد از مشروطه متفکر جهانشمول

نداشتیم و در این فضا است که شریعتی به عنوان یک اتوپین ورود می کند و به همین خاطر است که مکررا مقصر دانسته می شود چون همواره از آرمان هایی سخن گفته که امروز در

خصوص نتایج آن آرمان مواخذه می شود.

احسان شریعتی در ادامه بر کتاب ها تمرکز کرد و معتقد است در برخی موارد ترجمه صحیحی از اصطالحات صورت نگرفته است و نیازمند بازبینی است. وی همچنین ویژگی گفت و گو

محورانه در هر دو کتاب را مزیت این آثار قلمداد کرد و این شیوه را مناسبت ترین مواجهه با آثار شریعتی دانست چرا که به زعم  او، شریعتی نیز به صورت گفت و گو محورانه می اندیشد.

وی در پایان تاکید کرد که آرا شریعتی صرفا یک نظریه دانشگاهی نیست بلکه یک جنبش اصالحگری انقالبی است که از بخش فرهنگی شروع شده و به ابعاد اجتماعی و اقتصادی تسری می

یابد.

*الهیات رهایی بخش شریعتی، بیشتر در غرب محل توجه است

دکتر عباس منوچهری آخرین سخنران این نشست نیز کوشید تا صرفا بر کتاب تالیفی خود؛ یعنی  " علی شریعتی؛ مالقاتی این بار متفاوت" متمرکز شود.

وی تاکید کرد که دو سال پیش مجموعه مقاالتی که به زبان انگلیسی در خصوص آرا شریعتی داشت را جمع آوری کرده و با اضافه کردن چند مقاله انگلیسی دیگر به صورت یک مجموعه از آرا

شریعتی درآورده است که ضمن در برداشتن اندیشه شریعتی به نوعی دربردارنده تاثیراتی وی(منوچهری) از آرا شریعتی نیز هست. 

منوچهری تاکید کرد که موضوعات بیشتر حول الهیات رهایی بخش شریعتی است چراکه این موضوعات بیشتر در غرب محل توجه است.

وی اولین مواجهه خود با آرا شریعتی را به سال ۵۳ (آن زمان که به عنوان دانشجو در دانشگاه شیراز مشغول تحصیل بود)، ارجاع داد و تاکید کرد که با سیف اهللا داد، با شریعتی آشنا شده

است.
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ایران زندگی ایران عصر رادیو ایران ۲۰ خبرنگار ایران آخرین خبرها

یادداشت ها اخبار جعلی سیاسی اقتصادی اجتماعی

فرهنگی بین الملل حوادث پایداری ورزشی

دانش و فناوری استان ها گزارش اندیشه عکس

فیلم اینفوگرافی صدا

     

پیشنهاد سردبیر

پربازدید ها/آخرین مطالب

و شعور حسینی شور 

ذهن های خالق

و نبایدهای اخالقی سردرگمی در باید 

«آشنایی  زدایی» از زندگی

ودگرفته ه د ه یا پرد زبان سیاست  زد

و تقاضای متناقض رمزگشایی از د

ه  ای که بسته نشد وند پر

ه است؟ ه به مسجد تبدیل کرد چرا ترکیه ایاصوفیه را از موز

ه و مطالبات شتاب  زد وند بی قرار  ظهور شهر

انساِن سردرگم؛ جامعه بی  معیار

رقیبان رفیق

وصال عاشقانه

سفر به جهان مردگان

عصیان علیه مرگ

ونا وت کر ی هنر علیه شقا و بیدارگر ی  شورشگر

سکوت معنادار

ه  اند؟ چرا جامعه  شناسان از هنر غافل شد

ود وقتی فساد، دموکراسی را نشانه می  ر

«آشنایی  زدایی» از زندگیذهن های خالقسردرگمی در باید و نبایدهای اخالقیشور و شعور حسینی
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