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سياستنامه

از دس��ت شريعتي 
نمي توان فرار كرد. 
باالخ��ره روزي ب��ه 
برخورد  ش��ريعتي 
خواهي كرد. حتي 
ش��ريعتي  وقت��ي 
را از دانش��گاه ها و 
محاف��ل علم��ي و 
آكادميك، اخراجش كردند، باز كمتر متفكر و 
استاد و دانش��جو و محققي يافت مي شود كه پا 
از دانش��گاه بيرون گذاشته باش��د و با شريعتي 
مواجه نشده باشد. گريزي از روح ناآرام شريعتي 
كه بيرون هر دانشگاهي ايستاده، نيست؛ روزي 
بايد تكليفت را با او روشن كني. يا قبولش كني 
يا طردش كني، يا به نحوي ب��ا او و آثارش وارد 
گفت وگوي انتقادي ش��وي. ب��ه همين دليل 
است كه ش��ريعتي، به نحوي از انحاي يادشده، 
در غالب آث��ار و كتب نويس��ندگان و اس��اتيد 
جوان هم حضور دارد. از هاش��م آقاجري گرفته 
كه قبولش مي كند، تا سيدجواد طباطبايي كه 
يكس��ره طردش مي كند يا عبدالكريم سروش 
كه با ش��ريعتي، وارد گفت وگوي انتقادي شده 
است. سه نمونه يادش��ده، تنها مشتي از خروار 
فكري- نظري ايران معاصر است؛ نويسندگان، 
كتاب ها و مقاالت متعددي را مي توان ليس��ت 
كرد كه به نوعي، هريك درگير شريعتي شده اند، 
يا درس��ت تر بگويم، ش��ريعتي با آنه��ا درگير 
شده اس��ت. اين درگيري از فوت شريعتي تا دو 
دهه پس از آن، يك برنده هميش��گي داش��ت 
و آن خود شريعتي بود. ش��ريعتي تا اوايل دهه 
۷۰، تقريبا يكه تاز عرصه روشنفكري ايران بود. 
گرچه ديگر متفكران زنده و مرده اي هم بودند 
كه در اين مدت نامي براي خود دست وپا كرده 
بودند، اما اعتبار شريعتي به حدي بود كه كافي 
بود حرف يا نظريه اي را به نحوي به او منتس��ب 
كني تا خيال��ت از اثبات و برهان ه��اي بعدي، 
راحت شود. همان زمان مي شد حدس زد كه تا 
آخر همين نمي ماند. چون بخشي از اين اعتبار، 
مربوط به حواشي زندگي و آثار شريعتي بود كه 
او را جذاب تر مي كرد و مش��خص بود رفته رفته 
اين حواش��ي رنگ مي بازد و تنه��ا مي ماند آثار 
و نوع نگاه ش��ريعتي به پديده ه��اي اجتماعي، 
ديني و كويري. اين اتفاق هم افتاد، عده اي بر اين 
انحصار شوريدند و عليه شريعتي قد علم كردند 
كه چرا بايد ش��ريعتي را بزرگ داشت و برايش 
بزرگداش��ت گرفت؟ چرا بايد او را جدي گرفت 
و آثارش را خوان��د؟ و... داليل اين مخالفان زياد 
است و متنوع، اما آنهايي كه اينگونه به ذم و نفي 

شريعتي پرداختند، در دو مورد مشترك بودند: 
۱- مباحث ش��ريعتي، غيرآكادميك بود و 
غيرعلمي و چون م��ا مي خواهيم علمي حرف 

بزنيم، پس از شريعتي صرف نظر مي كنيم. 
۲- مباحث ش��ريعتي، ايدئولوژي��ك بود و 
چون عصر ايدئولوژي ها س��ر آمده، پس دوران 

شريعتي هم سرآمده است. 
اين دو از مهم تري��ن بهانه ها، ب��راي پروژه 
ش��ريعتي زدايي از محاف��ل ب��ود ك��ه البته با 
ادبيات هاي مختلفي بيان مي شد. البته برخي 
اي��ن دو را يك��ي مي گيرن��د و مي گويند چون 
ش��ريعتي ايدئولوژيك بود، غيرعلم��ي بود؛ يا 
بالعكس. اما از آنجايي كه خاستگاه مخالفان با 
استدالل نخست متفاوت از خاستگاه مخالفان با 
استدالل دوم اس��ت، ما آنها را تفكيك كرديم تا 

تبيينش نيز بهتر و ساده تر باشد. 
      زمين بازي شريعتي كجاست؟ 

دسته نخس��ت موجب ش��دند زمين بازي 
شريعتي اشتباه تعريف ش��ود. خودشان در اين 
سوي ميدان ايستادند و گفتند شريعتي، علمي 
نيس��ت و همين باعث ش��د عده اي ني��ز به آن 
سوي ميدان بروند و بگويند مباحث شريعتي، 
علمي هس��ت. گرچه اگر قرار باشد بين اين دو 
به قضاوت بنش��ينيم، حق با گروه دوم اس��ت. 
خيلي از مباحث ش��ريعتي، خصوصا در حوزه 
اس��اميات، منطبق با اص��ول و موازين علمي 
اس��ت، چنانچه در يك مورد، نگارنده در همين 
روزنامه )مقاله »حسين ش��ريعتي كيست؟« 
منتشرشده در ش��ماره ۳۱۰۰( اين موضوع را 
نش��ان داده و آمده بود كه تحليل هاي شريعتي 
از يك واقعه تاريخي، مثل عاش��ورا، صرفا ذوقي 
و شوقي نبوده و منطبق با موازين علمي مربوط 
به بحث است كه مشخصا در موضوع ياد شده، 
او از ابزار ها و روش هاي پذيرفته شده در فلسفه 
تاريخ و جامعه شناسي سياس��ي استفاده كرده 
است. اما بگذريم، چون در اين نوشته، در پي آن 
نيستيم كه موارد ديگري از نگاه و روش علمي 
شريعتي را شرح دهيم كه اگر منظور اين بود، باز 
دس��ت مان خالي نبود، مي توانستيم از كارهاي 
ارزش��مند ش��ريعتي ياد كنيم ك��ه همچنان 
پابه پاي علمي ترين كتب و آثار منتش��ر ش��ده 
پيش مي آيند. كارهايي مانند: روش ش��ناخت 
اس��ام، باز شناس��ي هويت ايراني-اس��امي، 
اسام شناس��ي مش��هد، جهت گيري طبقاتي 
اسام، انسان و اسام و مكتب هاي مغرب زمين، 
اگزيستانسياليسم، اسيميله، انقطاع تاريخي، 

وجدان تاريخي و... 
اما همان طور كه گفته ش��د نه تنها چنين 
قصدي نيست، بلكه برعكس مي خواهيم بگوييم 
زمين بازي اش��تباه تعريف ش��ده است. اساسا 
اهميت شريعتي به علمي بودن آثار و مباحثش 
نيس��ت كه اگر ع��ده اي پيدا ش��دند و گفتند 
ش��ريعتي علمي نيس��ت، ما بگوييم شريعتي 
اهميتش را دارد از دست مي دهد، سريع تر كاري 
كنيم و در آثارش بگردي��م و چند نكته علمي 
جامعه شناس��انه، تاريخي، كامي، فلسفي و... 
پيدا كنيم تا شريعتي همچنان در ميدان باقي 
بماند. خير، اين زمين بازي ش��ريعتي نيست. 
اصا مگر قرار بوده شريعتي براي ما حرف هاي 
علمي بزند كه ح��اال محكومش كنيم به خلف 
وعده ي��ا ارجش نهي��م به آكادمي��ك بودنش. 
او خود، نس��بتش را با مخاطب هاي آش��نايش 

مشخص كرده است. »... به جاي آنكه در رشته 
علمي ام تحقيق كنم و در سطح آرا و افكار امروز 
علمي و دانش��گاهي جهان به كار تخصصي ام، 
در علوم انساني غرق باشم و تنها با متخصصان 
و منتق��دان علم��ي و دانش��مندان متخصص 
علوم اجتماعي در تماس، به خاطر مس��ووليت 
 اعتق��ادي، ناچ��ارم ب��ا م��ردم حرف بزن��م...« 
)با مخاطب هاي آش��نا، ۳۰( يك نويس��نده از 
اين واضح تر نمي تواند بگويد ك��ه چه توقعي از 
من داشته باش��يد. اگر دنبال آخرين يافته هاي 
علوم انس��اني و متون تخصصي جامعه شناسي 
هس��تيد، خود ش��ريعتي مي گويد س��راغ من 
نياييد. اگر سراغ شريعتي مي رويد، نرم و آهسته 
برويد تا مبادا تركي بردارد شيشه نازك تنهايي 
اجتماعي اش. »تنهايي اجتماعي« چيس��ت؟   
هم��ان چيزي اس��ت ك��ه ملكي��ان مي گويد 
فردگرايي كه فيلم جمع گرايي را بازي مي كند. 
دغدغه مردم، آن طور كه در ب��اال به نقل از خود 
ش��ريعتي آم��د،  گاه او را از كارهاي تخصصي 
دور مي كند و گاه او را از عايقش )تنهايي( دور 
مي كند. »م��ن اهل محفل و مجل��س و هياهو 
و حتي معاش��رت نيس��تم؛ گرچه هميشه در 
كارهاي اجتماعي و سياس��ي بوده ام، اما جنس 
روحم با انزوا و خاموشي سازگار است.« )نامه ها، 

۴۱( از همين جنس روح اس��ت ك��ه كويريات 
س��ر مي زند كه كثيري معتقدند اگر قرار است 
به شريعتي بازگرديم، بايد به كويريات شريعتي 

بازگرديم. 
اما از اين بحث هم بگذريم. صرفا اشاره اي بود 
براي تذكري، چراكه تنهايي دوستي شريعتي و 
بحث كويريات او مفصل اس��ت و حتما طرح آن 
نياز به نوشته مس��تقل ديگري دارد. ما اينجا در 
تاش براي تنظيم توقعات از شريعتي هستيم 
كه خاصه آن چنين اس��ت، بار زيادي بر دوش 
شريعتي نگذاريم كه توان راه رفتن و ما را با خود 
بردن، از او س��لب ش��ود، چون آنچه ش��ريعتي 
به ما مي ده��د، كم نيس��ت و از اي��ن رو نبايد با 
انتظارات نابج��ا از او، بارش را س��نگين تر كرد و 
رفتنش را دش��وار تر. اگر دنب��ال مباحث علمي 
جامعه شناسي و علوم انساني هستيد، اين همه 
كتاب تاليفي و ترجمه اي، چرا آثار شريعتي؟ آيا 
كتاب هاي ش��ريعتي هم قرار بود در كنار ديگر 
جزوات درسي و تحقيقات سفارشي قرار بگيرد؟ 
س��خنراني يوس��ف اباذري در همايش هشت 
دهه علوم اجتماعي ايران را خوان��ده بوديد؟ در 
بخشي از   همان سخنراني اي كه گفته بود »بايد 
به شريعتي و آل احمد بازگرديم« تصريح كرده 
بود: »آم��وزش به نفع تحقيق از بي��ن رفت. اين 
تحقيق هم مربوط بود به پروژه هاي دولتي كان 
كه پس از انجام، بايگاني مي شوند و معلوم نيست 
چه مي شوند... دانش��جوي امروز، عمله تحقيق 
است. تحقيقات ميلياردي وجود دارد كه دانشجو 
بايد برود آنها را انجام دهد تا پولي گيرش بيايد.« 
)روزنامه اعتماد، شماره ۳۲۳۲( اين هم سرانجام   
همان جامعه شناس��ي آكادميك، ام��ا اين بار از 
زبان كسي كه خود از بزرگان آكادمي هاي ايران 
است. با استفاده از ادبيات يوسف اباذري مي توان 
نقد مخالفان را اينگونه بازنويس��ي ك��رد: »چرا 
ش��ريعتي، عمله تحقيق نبود؟« اين موضوعي 
است كه خود ش��ريعتي هم بدان واقف بوده و از 
آن گريزان. جالب است مشابه آنچه كه اباذري در 
اوايل سال ۹۴ گفته ش��ريعتي در اوايل سال ۵۵ 

)در »دو وصيت«( گفته است. »من مي دانستم 
كه به جاي كار در فلسفه و جامعه شناسي و تاريخ، 
اگر آرايش مي خواندم يا بانك داري يا گاوداري و 
حتي جامعه شناس��ي »به دردخور« آنچنان كه 
جامعه شناس��ان نوظهور ما بر آن اند كه فان ده 
يا موسس��ه يا پروژه را »اتود« مي كنند و تصادفا 
به   همان نتايج علمي مي رس��ند كه صاحب كار 
س��فارش داده، ام��روز وصيتنام��ه ام به ج��اي 
يك انش��اي ادبي، ش��ده بود صورتي مبس��وط 
از س��هام و اماك و منازل و مغازه ها و شركت ها 
و دم ودس��تگاه ها...« بگذاريد يك ب��ار ديگر نقد 
مخالفان دس��ته نخس��ت را، اين بار ب��ا ادبيات 
خود شريعتي بازنويس��ي كنيم: »چرا شريعتي 

»جامعه شناسي به دردبخور« بلد نيست؟«
ما در اين بخش، بيش��تر توجه م��ان روي 
»شريعتي، به چه كار نمي آيد« بود. براي اينكه 
متوجه شويم، شريعتي به چه كار مي آيد، ابتدا 
بايد به نقد و تبيين قسم دوم مخالفان بپردازيم؛ 
همان هايي كه به خاطر نقص و عيب ايدئولوژي، 

چوب حراج به شريعتي زده اند. 
     چ�را بايد ب�ه ش�ريعتي ايدئولوژيك 

بازگشت؟ 
معموال اهل افراط و تفريطيم. در گذش��ته 
هيچ ح��رف و نظري، ت��ا لباس ايدئول��وژي بر 
تن نمي كرد، ديده نمي ش��د، ح��اال برعكس، 
تا صحب��ت از ايدئولوژي مي ش��ود، هركس به 
گوشه اي پناه مي برد تا خداي ناكرده، برچسب 
ايدئولوژيك نگي��رد. رفته رفت��ه »ايدئولوژي« 
تبديل ش��د به يك دش��نام فكري و نظري، به 
طوري كه براي محكوم كردن هر كس��ي كافي 
اس��ت بگويي فاني ايدئولوژيك اس��ت، ديگر 
تمام اس��ت. اين طور كه پيش مي رود، مي توان 
پيش بيني كرد در آين��ده اي نه چن��دان دور، 
كودكي كه خواهان تبلت اس��ت، به والدينش 
تهمت ايدئولوژيك بودن بزند تا آنها هم مجبور 
شوند براي كودك شان سريع تر تبلت موردنظر 
را ابتياع كرده و در خدمت كودك دلبندش��ان 
قرار دهند تا در ميهماني و مراسمي، كودك شان 
دوباره بحث ايدئولوژيك بودن والدين را مطرح 
نكند. در چنين فضاي��ي ادعاي ما اين اس��ت: 
ش��ريعتي به كار مي آيد چون ايدئولوژي دارد. 
بله، درست خوانديد، كارايي شريعتي، در   همان 
ايدئولوژي اش اس��ت. لوگوي روزنامه را دوباره 
نگاه نكنيد، برخ��ي از   همان تيت��ر مطلب كه 
فهميدند، موضوع شريعتي است، رفتند صفحه 
بعد، اما در ميان ش��ما كه خواندي��د و تا اينجا 
مطلب را دنبال كرديد، احتم��اال باز هم ريزش 
خواهيم داش��ت، عده اي ديگر مي گويند »اين 
ديگر خيلي پرت اس��ت، در قرن ۲۱ همچنان 
از ايدئولوژي دفاع مي كند. باشد اشكالي ندارد، 
از ش��ريعتي بگو، ولي از ايدئولوژيك بودن وي 
نگو.« اين ع��ده هم مي روند، ام��ا عده كمي كه 
مي مانند، مي توانند بفهمند چرا در اين نوشته، از 
ايدئولوژيك بودن شريعتي دفاع مي شود و اساسا 
منظور ما از ايدئولوژي چيس��ت و ايدئولوژي و 
بالطبع شريعتي به چه كار مي آيند؟ نكاتي كه در 
ادامه مي آيد، پاسخ به سواالت مطرح شده است 
كه در   نهايت اختصار است. بديهي است، پاسخ 

مبسوط، خارج از حوصله اين نوشتار است. 
۱- تفكيك نظ�ر از عم�ل: اين تفكيك 
بسيار مهم اس��ت. خوب يا بد بودن ايدئولوژي، 
بدون اين تفكيك، پاسخ روشن و دقيقي ندارد. 
ايدئولوژي بد اس��ت، اگر في بادي النظر باشد و 
خوب است، اگر در عمل باشد، يا بهتر بگوييم، 
در عمل، گريزي از ايدئولوژي نيس��ت. شما در 
عالم نظر مي توانيد و بايد غيرايدئولوژيك باشد، 
اما در عمل، قدم از قدم نمي توانيد برداريد، تا يك 
ايدئولوژي مشخصي داش��ته باشيد. ژان بشلر، 
نويسنده كتاب »ايدئولوژي چيست؟« نيز به اين 
موضوع اذعان دارد. اين كتاب گرچه ايدئولوژي 
را سراسر منفي و تباه كننده مي بيند، اما درعين 
حال معترف است: الف( »عمل« سياسي الزمه 
زندگي انساني اس��ت و ب( ايدئولوژي هم براي 
عمل سياسي الزم است. مشابه اين نظر، در بيان 
يك ضدايدئولوژي ديگر، ريمون ب��ودن، آمده 
است كه جامعه بدون ايدئولوژي غيرقابل تصور 
است. )عليجاني، ايدئولوژي: ضرورت يا پرهيز و 
گريز، صص ۲۲، ۱۷۸( معناي ديگر اين حرف و 
اين تفكيك اين است كه اگرچه اهميت، جايگاه، 
نق��ش، تاثير و اصالت علم بر كس��ي پوش��يده 
نيست، اما علم براي نظام بخشيدن به زندگي و 
جامعه انساني، به تنهايي كافي نيست )توسلي، 
هم��ان، ص۹۸( و نياز به يك ايدئولوژي اس��ت 
براي عم��ل اجتماعي و سياس��ي، خصوصا در 

جوامع مدرن. اتفاقا در جوامع س��نتي اين نياز، 
كمتر احساس مي شود، چون اتفاق آرا در جوامع 
مدرن نسبت به بسياري از جامعه هاي سنتي، 
كمتر است و نياز بيش��تري به ايدئولوژي هاي 
سياسي و فرهنگي دارد )محمدالخامس رباط، 
همان، ص ۱۳۸( ب��ا اين حس��اب، ايدئولوژي 
نه تنها در مورد عمل هاي سياسي بزرگي چون 
انقاب يا تعويض يك رژيم سياسي الزم است 
بلكه ب��راي انتخاب هاي كوچك ني��ز مصداق 
دارد، مثا اينكه ما خط مشي هايي را برگزينيم 
كه در كوتاه مدت بيكاري كمتر و تورم بيش��تر 
را به همراه دارند يا خط مش��ي بيكاري بيشتر 
و تورم كمتر نيز نيازمند ايدئول��وژي و انتخاب 
ايدئولوژيك اس��ت. )علوي تبار، هم��ان، ۱۶۳( 
ش��ريعتي، خود نيز متوجه اين تفكيك بوده و 
مي گويد: »جامعه با قدرت و وحدت سياس��ي 
و اخاقي رش��د مي كند، اما با وحدت فكري رو 
به س��قوط و انحال مي رود.«  جمع بندي اين 
بخش اينكه به محض آنكه پ��اي عمل به ميان 
مي آيد، لزوم بهره گيري از ي��ك ايدئولوژي نيز 
ضرورت پي��دا مي كنيد چون باالخ��ره بايد به 
سويي رفت و رفتن به كدام س��و را ايدئولوژي، 
مش��خص مي كند. حاال مي توان به سوال اول 
بازگشت: شريعتي به چه كار مي آيد؟ شريعتي 
چون ايدئولوژي اي را براي ما ترس��يم مي كند، 
ب��ه آن نيازمنديم. در عمل، بدون ش��ريعتي )و 
شريعتي ها( نمي دانيم به كدام سو برويم و همين 

باعث مي شود از گرسنگي و تشنگي بميريم.  
۲- تفكيك ايدئولوژي از اس�تراتژي: 
منتقداني مثل عبدالكريم سروش كه شريعتي 
را به واس��طه ايدئولوژي و ايدئولوژي را به خاطر 
ناس��ازگاري با دوران اس��تقرار، نفي مي كنند، 
تفكي��ك ايدئول��وژي از اس��تراتژي را نادي��ده 
مي گيرند و با خلط اين دو، ش��ريعتي را به نقد 
مي كش��ند و عده اي هم در ادامه، از اين مقدمه 
نادرست ناكارآمدي شريعتي در دوران استقرار 
را نتيجه مي گيرند، در حالي كه از نظر شريعتي 
ايدئولوژي در زمان ه��ا و موقعيت هاي مختلف 
مي تواند يكي باشد اما اس��تراتژي و نحوه عمل 
الزاما فرق خواهد كرد. بنابراين از نظر شريعتي، 
در دو دوران تاسيس و استقرار، ايدئولوژي يكي 
است اما استراتژي متفاوت خواهد بود. )محدثي، 
همان، ۲۸۲( بر اس��اس اي��ن تفكيك مي توان 
گفت ايدئولوژي هم براي دوران نهضت، زماني 
كه خود ش��ريعتي بود و هم ب��راي دوران نظام، 
دوره اي كه ما االن در آن هستيم، ضروري است، 
همچنان كه استراتژي الزم اس��ت و بايد پس از 
آن، سراغ اين رفت؛ آن ثابت است و اين متغير. 
خود شريعتي هم مي گفت: »من فكر مي كنم 
كه در ذهن كساني كه چنين سوالي براي شان 
به وج��ود آمده، نوع مس��ووليت يا اس��تراتژي 
و اهداف اس��تراتژيك كه برحس��ب زمان ها و 
نظام ها متغير اس��ت، با ايدئولوژي مشتبه شده 
است. « جمع بندي اين بخش هم اين باشد كه 
گرچه استراتژي الزم است، اما استراتژي ما را از 
ايدئولوژي بي نياز نمي كند. هريك بدون ديگري 

كميت مان را در عمل لنگ مي گذارد. 
۳- دين و ايدئولوژي: از مورد نخس��ت، 
نتيجه ش��د كه ايدئولوژي براي عمل سياسي، 
الزم اس��ت، اما چ��را براي فه��م دين ني��از به 
ايدئولوژي هست؟ به دو دليل: دليل مستقيم و 

غيرمستقيم. 
۳-۱- دلي��ل غيرمس��تقيم: اي��ن دليل را 

مي توان با دو مقدمه به نتيجه رساند: 
الف- بخش��ي از ادي��ان مرتبط با مس��ائل 

اجتماعي و سياسي است. 
ب- در هر عمل سياسي و اجتماعي، سروكار 

ما به ايدئولوژي مي افتد. 
← ايدئولوژي به دين نيز مي رسد و بخشي از 
دين با استفاده از ايدئولوژي قابل فهم و استفاده 

است. 
از بين دو مقدمه ف��وق، توضيح گزاره »ب« 
آمده اس��ت و درباره گزاره »الف« بحثي نش��د 
كه جهت پرهيز از اطال��ه، از توضيح و اثبات آن 
صرف نظر كرديم، ولي نكته اي است كه تقريبا 
در خصوص همه اديان صادق اس��ت، خصوصا 
ادي��ان ابراهيمي و در بين ادي��ان ابراهيمي نيز 
اسام و يهوديت، آشكار تر در مسائل اجتماعي 
و سياسي، ورود دارند. شايد عده اي اين موضوع 
را نپس��ندند، اما چه مي توان ك��رد؟ آن طور كه 
علوي تبار، در پايان مقاله »دي��ن، ايدئولوژي و 
تعبير ايدئولوژيك از دين« مي نويسد: »در پايان 
آيا به يك پارادوكس نرسيده ايم؟ تفسير و تعبير 
ايدئولوژيك از دين نسبتا غيرقابل قبول است، اما 

گريزي از آن نيست« )همان، ۱۵۳( 
۳-۲- دليل مس�تقيم: ع��اوه بر دليل 
فوق الذكر، خود دين و مش��خصا قرآن، از بيان و 
ادبيات ايدئولوژيك استفاده كرده است. آياتي كه 
مقصود فراستخواه به عنوان نمونه در مقاله »نقد 
و نظري بر نقادي هاي اخير در ايدئولوژي« آورده، 
عبارت اس��ت از: الس��با/۳۵-۳۴؛ الزخرف/۲۳؛ 
ه��ود/۲۷ و۴۴ و۵۲ و ۵۹ و ۶۱ و ۸۵-۸۴ و 
۸۹-۸۸؛ نوح/۲۱؛ الش��عرا/۲۲ و ۱۱۱ و ۱۳۰-

۱۲۸ و ۱۲۵-۱۵۱ و ۱۸۳-۱۸۱؛ النم��ل/ ۴۵؛ 
االعراف/ ۷۶-۷۴؛ النحل/۳۶؛ طه/۲۴-۱۱ و ۴۷؛ 

الدخان/۱۸
الش��عرا،  فراس��تخواه،  احص��اي  طب��ق 
ايدئولوژيك ترين س��وره قرآن است و پس از آن 
سوره هود. نتيجه اي كه نويسنده مقاله ياد شده 
در پايان گرفته است، وافي به مقصود موردنظر 
اي��ن بخش اس��ت: دين مس��اوي و مع��ادل با 
ايدئولوژي نيست و اعم از آن است ولي رسالت ها 
و ادي��ان توحيدي فح��وا و ب��ردار ايدئولوژيك 
داشتند« )همان، ۲۳۰( خود شريعتي هم دين 
را فربه تر از ايدئولوژي مي دانس��ت و مي گفت: 
»هيچ كس نيس��ت كه بتواند بگويد ما واقعيت 
اس��ام را تا آخ��رش مي داني��م. آدم باش��عور 
هيچ وقت چنين غرور ابلهانه اي پيدا نمي كند. 

براي اينكه هر روز مي بيند اي��ن دايره به قدري 
وسيع و عميق تر مي شود كه آدم واقعا احساس 

عقب ماندگي مي كند.«
۴- آگاه به خطرات ايدئولوژي: تا اينجا به 
اين نتيجه رسيديم كه به هر ترتيب ايدئولوژي، 
الزم است، چه در عرصه سياس��ت و اجتماع و 
چه در فهم بخش��ي از دين. ام��ا ايدئولوژي هم 
مثل هر امر الزم ديگري، در خطر فهم ناصواب 
و كاربست نادرست است؛ به همين دليل خود 
شريعتي زنهار داده تا بتوانيم از بروز فاجعه هاي 

ايدئولوژيك جلوگيري كنيم. 
۴-۱- توتاليتاريس��م از مهم تري��ن آف��ات 
ايدئولوژي است. ش��ريعتي اين خطر را گوشزد 
مي كند و از توتاليتاريس��م س��نگين و خشن و 
چندبعدي ناشي از حاكميت مطلق دياماتيسم 
در بلوك ش��رق نام مي برد.  )عليجاني، همان، 

 )۱۷۰
۴-۲- اختن��اق، از ديگر امراضي اس��ت كه 
ممكن است به بهانه ايدئولوژي دامنگير جامعه 
شود اما ش��ريعتي به اين نكته نيز واقف بوده و 
مي گويد: »اختناق فكري و انحصار افكار و عقايد 
در چارچوب اعتقادي رس��مي بي ش��ك عامل 
مرگ فكر و محروميت جامعه از اس��تعدادهاي 
بسيار و انديشه هاي نوين است و جنايتي از اين 
شوم تر در تاريخ بش��ريت قابل تصور نيست.« 
۴-۳- يك��ي از خط��رات ايدئول��وژي، ناديده 
گرفتن اصالت انس��ان اس��ت. »از فاجعه هاي 
جديد، فاجعه هاي ايدئولوژيك است. در اينجا، 
ايدئول��وژي را به معن��اي وس��يع تر آن به كار 
مي بري��م: ايدئولوژي هاي گوناگ��ون جديد كه 
مدعي اند بر مبناي علوم جديد اس��توار شده اند 
همه انسان را به عنوان يك اصالت نفي مي كنند، 
حتي آنها كه به شدت از اومانيسم، دم مي زنند.«  
پيش از آنكه اين بخش را تم��ام و به بخش بعد 
عبور كنيم، متذكر مي شويم، براي تكميل نكات 
فوق، مطالعه كت��اب »ايدئول��وژي، ضرورت يا 
پرهيز و گريز« بسيار سودمند است و همان طور 
كه در متن نيز مش��اهده كرديد، خيلي از نكات 

برگرفته از مطالب اين كتاب بود. ضمن اينكه ما 
بيشتر پرداختيم به وجوه صلبي ايدئولوژي در 
نگاه شريعتي و براي اينكه بدانيد ايدئولوژي در 
نگاه شريعتي، مشخصا چه معنا و كاركردي دارد، 
عاوه بر رجوع مستقيم به آثار شريعتي، مطالعه 

كتاب ياد شده، خالي از فايده نيست. 
      شريعتي به چه كار مي آيد؟ 

از دو بخش اول اين س��وال شكل مي گيرد، 
شريعتي اي كه علمي نيست و ضمنا ايدئولوژيك 
هم هس��ت، به چه كار امروز ما مي آيد؟ پاسخ ما 
به اين س��وال كلي اس��ت: ش��ريعتي به ما يك 
پرسپكتيو )perspective( مي دهد، به معناي 
ش��يوه اي از فكر كردن و نگريستن. منظورمان 
وقتي روش��ن تر مي ش��ود كه به ريش��ه التين 
 look through كه معناي ،perspective
مي دهد، بازگرديم: »نگاه كردن از طريق«. فايده 
شريعتي در همين اس��ت. كسي كه با شريعتي 
آشنا مي ش��ود، مي تواند از طريق شريعتي، يك 
بار ديگر به پديده ه��اي پيراموني اش نظر كند و 
نتايجي جديد و شايد متفاوتي بگيرد. شريعتي 
مي تواند چشم ها را بشويد تا جور ديگر ديدن را 
تجربه كنيم. آيا اين مهم، ارزش آن را ندارد كه از 
لزوم بازگشت به شريعتي بگوييم؟ شريعتي عاوه 
بر آنكه موضوعات و ن��كات بديعي را در تك تك 
آثارش مطرح كرده و آموزش مي دهد، اما مجموع 
آثارش نيز اين خاصيت را دارد كه به مخاطبش، 
ديدگاه و نظرگاه تازه اي اهدا مي كند. به عبارتي 
مجموعه آثار ش��ريعتي، جمع جب��ري آثار وي 
نيست، چيزي فرا تر از آن است. چنانچه در بخش 
اول اين نوشتار آمد، شريعتي در پي ارايه مباحث 
آكادمي��ك و جزوه گوي��ي نيس��ت، او افق هاي 
جديد مي گش��ايد، كاري كه پيامبران مي كنند 
و از همين روس��ت كه او جنس روش��نفكري را 
مشابه پيامبري مي داند و مي گويد: »روشنفكر، 
پيامبر زمان خويش و جامعه خويش اس��ت.« 
يعني همانطور كه وظيفه اصلي پيامبران، شرح 
و توضيح قوانين طبيعت و آموزش هيئت و نجوم 
نيست و اگر نكته اي در اين باب گفته اند، عرضي 
بوده، وظيفه روشنفكران هم تدريس نظريه هاي 
جامعه شناسي و روان شناس��ي نيست. باز براي 
آنكه منظور، روش��ن تر ش��ود، در ادامه دو مثال 
مي آوريم، يكي تجربه خود نگارن��ده و ديگري 
تجربه احمد زيدآبادي؛ دو حس مشترك، از يك 
اثر )آري، اينچنين بود برادر( در دو نسل متفاوت. 

۱- »آري، اينچنين بود برادر« باب آشنايي ام 
با ش��ريعتي بود، وقتي كه ۱۶ سال داشتم. مثل 
اكثر همسن و ساالنم، خردي و عظمت پديده ها 
را كّمي مي دي��دم و تنها آنچه را ك��ه مي ديدم، 
مي ديدم. تا اينكه نامه شريعتي به برادرانش را در 
تاريخ خواندم. آنگاه فهميدم در پس هر عظمتي، 
بزرگي نيست، چه بس��ا رنج و دردهايي باشد كه 
با چشم شريعتي مي توان آنها را ديد. وقتي او به 
اهرام ثاثه مصر نگاه مي كرد و مي گفت: »چقدر 
با آن عظمت و ش��كوه و جال بيگان��ه ام. يا نه، 
چقدر به آن عظمت و هنر و تمدن كينه دارم كه 
همه آثار عظيمي كه در طول تاريخ، تمدن ها را 
ساخته اند بر اس��تخوان هاي اساف من ساخته 
شده است. ديوار چين را پدران برده من باال بردند 
و هركه نتوانست س��نگيني سنگ هاي عظيم 
را تاب بي��اورد و در هم شكس��ت، در جرز ديوار 
گذاشته شد.« ش��ريعتي، نقاط توجه را جابه جا 
مي كند. مي گويد عظمت هرم مسحورت نكند، 
دخمه درون هرم را هم ببين كه گور دسته جمعي 
بردگان و كارگران هرم بوده اس��ت، همان هايي 
كه برادران من و ت��و بودند. آنهايي ك��ه »آري، 
اينچنين بود ب��رادر« را خوانده اند، مي دانند كه 
شريعتي احوال اين طبقه را در تاريخ پي مي گيرد 
تا به محمد مي رسد. براي من، هنوز هم، محمِد 
»آري، اينچنين ب��ود برادر« دلنش��ين ترين و 
صميمي ترين محمد است. محمدي كه مانند 
من »يتيمي بوده اس��ت و... كاخ��ش چند اتاق 
گلي بود كه خود در گل و خاك كشيدن شركت 
كرده بود و بارگاه و تختش تكه چوبي بود انباشته 
از برگ هاي خرما! اين همه دستگاه او بود، و همه 
فشاري بود كه براي س��اختن خانه اش بر مردم 

وارد كرد!«
۲- احمد زيدآبادي س��ال ۸۶ در پاس��خ به 
برخي مقاالت انتقادي اكبر گنجي، يادداشتي 
منتشر كرد با عنوان »چرا شريعتي را ستايش 
مي كنم؟« يادداش��تي كوت��اه و مهرب��ان بود. 
همان طور كه از عن��وان يادداش��ت برمي آيد، 
زيدآبادي در اين نوشته، از دليل و سابقه عاقه 
خود به ش��ريعتي مي گوي��د، وقتي كه كودكي 
بوده و مجبور ش��ده بوده براي ادامه تحصيل از 
روستايي در كوير، به ش��هر بيايند و در منطقه 
فقيرنشين شهر ساكن شوند. فقري كه به قول 
خود زيدآبادي مي توانس��ته او را به سوي كينه 
طبقاتي و ماترياليس��م س��وق دهد، اما »آري، 
اينچنين بود برادر« شريعتي مانع شده بوده، به 
طوري كه زيدآبادي، در ادامه مي نويس��د: »اما 
هنگامي كه آري اينچنين بود ب��رادر را خواندم، 
زلزله اي در اعماق روح من پدي��د آورد و به من 
آموخت ك��ه مي توان براي عدالت و رفع س��تم 
و فقر تاش ك��رد، بي آنكه لزوما ماترياليس��ت 
بود... من با مطالعه حريصانه آثار ش��ريعتي نه 
فقط دچار دگماتيسم ماترياليستي مد آن روز 
كه در يك قدمي ام بود، نشدم، بلكه توانستم با 
مهار كينه طبقاتي خود، ش��خصيت خود را در 
محيطي سرش��ار از بدبختي و فاكت بازيابم.« 
زيدآبادي نيز پرس��پكتيوي از شريعتي گرفته 
بود كه »شريعتي به من آموخته بود پرسشگر 
و نقاد باشم، از همين رو، به هر سمتي كه رفتم، 
آموزه هاي آنها را به باد پرسش گرفتم و به چون 
و چرا در مضمون اظهارات شان پرداختم... حقا 
كه ش��ريعتي آموزگار خردورزي و نقادي بود و 
من مي دانم كه اگر آثار او نبود، به عنوان جوانك 
خامي كه عايق اجتماعي به هم زده بود، جذب 
يكي از گروه هاي رنگارنگي ك��ه هر كدام فقط 
اطاعت مح��ض و كوركورانه را طلب مي كردند، 

مي شدم و به راه آنها مي رفتم.«

نكاتي در مورد علمي نبودن و ايدئولوژيك بودن شريعتي

زمين بازي شريعتي كجاست؟

چرا بازگشت به شريعتي؟
»بي سواد بود«، »اصا جامعه شناس نبود«، »گنده گويي مي كرد«، 
»پوپوليست بود«، »س��طحي بود«، »عميق نبود«، »ايدئولوژي زده 
بود« و... اينها تنها بخش��ي از اتهامات رنگارنگي است كه روشنفكران 
امروز ما نثار شريعتي مي كنند و در يكي، دو دهه اخير اين كار به يك 
»ُمِد« روشنفكري تبديل شده است. گويي اگر كسي خاف اين نظري 
داشته باشد حتما بي سواد يا ايدئولوژي زده است!  در اينكه هيچ كسي 
به ويژه آنكه در ساحت تفكر فعاليتي دارد مصون از نقد نيست ترديدي 
وجود ندارد و به طريق اولي شريعتي هم از اين قاعده مستثني نخواهد 

بود. اما اينكه با چه سازوكاري و چه س��طحي از استدالل بايد به نقد او پرداخت نكته اي است كه به 
نظر مي رسد در شيوه برخي منتقدان او كمتر مورد توجه قرار مي گيرد. اينكه بعد از ۳۸ سال از مرگ 
شريعتي در نقد او گفته شود او فرد مغروري بود چرا كه در انتهاي يكي از سخنراني هايش در حسينيه 
ارشاد گفته بود »مي خواهم به شيوه خودم دعا كنم« و بعد نتيجه گيري شود كه اين نشان دهنده آن 
است كه شريعتي شيوه دعا كردن مردم را تحقير مي كرد پس او آدم مغروري بود )خشايار ديهيمي 
در گفت وگو با سالنامه روزنامه اعتماد، ۱۳۹۴(، چنين نقدي را واقعا چقدر مي توان بر پايه برهان و 
استدالل دانست؟ چقدر بايد از چنين نقدهايي انتظار پيشرفت داشته باشيم؟ و از همه مهم تر اينكه 
ماحصل اين نقدها براي جامعه ما چه بوده است؟ جامعه هيچ! اصا خود جريان روشنفكري ما چقدر 
توانسته از رهگذر اين دست انتقادات رشد كند و به پويايي برسد؟ آيا االن روشنفكري ما واقعا كاري 

بزرگ تر از شريعتي دارد انجام مي دهد؟
 خوب مي دانم ممكن است برخي در پاسخ به اين سوال بگويند همان بهتر كه روشنفكران ما 
نتوانند كار بزرگي از جنس آنچه شريعتي انجام داد بكنند و بعد هم برخي نابساماني هاي سياسي 
امروز ما را در پيوند با شريعتي و آثارش معرفي كنند. اما واقعيت اين است كه اين جواب تنها به كار 
رد ش��دن از س��وال مي آيد و به تعبير دقيق تر همان پاك كردن صورت مساله است وگرنه كيست 
كه انكار كند بديهي ترين شرط و الزمه تاثيرگذار بودن روشنفكران اين است كه بتوانند با جامعه 
خودشان ارتباط بر قرار كنند و براي اين كار الجرم بايد با زباني حرف بزنند كه براي مردم فهميدني 
باشد. اينكه چه زباني مي تواند براي طرفين فهميدني باشد به دغدغه هاي مشترك برمي گردد. اگر 
روشنفكران و جامعه هر كدام دغدغه هاي خودشان را داشته باشند و اين دغدغه ها از كمترين وجوه 
اشتراكي با يكديگر محروم باشند قطعا دو طرف نخواهند توانست حرف همديگر را بفهمند. همين 
مي شود كه روش��نفكران كار خود را مي كنند و جامعه هم به راه خود مي رود. شريعتي كه پربيراه 
نيست اگر بگوييم موفق ترين روشنفكر ايراني در تاريخ جريان روشنفكري ما است – با تاكيد بر اين 
نكته كه موفق ترين لزوما به معناي بهترين نيس��ت– را از جامعه مي گيرند – يعني براي بي اعتبار 
كردن او و آرا و آثارش از هيچ تاشي فروگذار نمي كنند- بدون اينكه آلترناتيو شايسته اي را به جاي 
او بنشانند. نتيجه اين مي شود كه ديگر نه آثار شريعتي خوانده مي شود و نه روشنفكران منتقد او و نه 
غير آنها. بلكه درگذشت يك خواننده پاپ، از او اسطوره اي براي بخش قابل توجهي از جامعه مي سازد 
كه همين روشنفكران و جامعه شناسان حتي از ارايه يك تحليل درست و درمان هم در چگونگي 
اين اتفاق، ناتوان بلكه بهت زده هستند.  نگارنده نه اين صاحيت را براي خود قايل است كه در نقد 
روشنفكران قلم فرسايي كند و نه اساسا درصدد چنين كاري است. اما به عنوان يك دانشجو اين حق 
را براي خود قايل است آنهايي كه هرچه توانستند براي بي اعتبار جلوه دادن شريعتي و تحقير آثار 
پرمخاطبش انجام دادند اكنون چه چيزي در چنته خود دارند؟ از نتيجه و عمل بگذريم كه احتماال 
جواب مي دهند در شرايطي كه تحت فشار بوده اند نتوانسته اند كار چنداني انجام بدهند اما دست كم 
بگويند در عالم نظر، دغدغه شان چه بوده و هست و در تحليل جامعه خودشان و آگاهي بخشي به آن 
چه كار كارستاني انجام داده اند كه با اعتماد به نفس مثال زدني به نقد بلكه رد سلف- البد ناصالح- 
خويش مي پردازند؟ شايد فيس بوك دم دست ترين و راحت ترين ابزار براي يافتن پاسخ به اين سوال 
باشد كه حال و هواي روشنفكران ما و دغدغه هاي فكري شان چيست. اگر سري به صفحه فيس بوك 
برخي از اين نويس��ندگان و مترجماني كه ما آنها را در زمره روشنفكران مي پنداريم بزنيم احتماال 
بتوانيم به دغدغه هاي بزرگ فكري برخي از آنها دس��ت پيدا كنيم. نمونه اخي��ر آن را مي توان در 
واكنش هايي ديد كه به جنجال جلسه نقد و بررسي كارنامه عزت اهلل فوالدوند ابراز داشتند؛ جلسه اي 
كه قرار بود كارنامه عزت اهلل فوالدوند به عنوان يكي از برجسته ترين مترجمان كشورمان در حوزه 
فلسفه و انديشه مورد بحث و نقد قرار بگيرد اما از آنجا كه رواداري در جامعه ما و به تبع آن در ميان 
روشنفكران مان – شايد هم بالعكس- هر روز بيشتر از ديروز رنگ مي بازد نقدهاي محمد مالجو به 
كارل پوپر – و نه حتي شخص استاد فوالدوند - از سوي ايشان نتوانست تحمل شود. از اتفاقاتي كه در 
آن نشست افتاد بگذريم اما قضيه به همين جا هم ختم نشد و تا چند روز اظهارنظرهاي پينگ پونگي 
ديگران نقل هر محفل و مطبوعه و فيس بوكي – البته از نوع روش��نفكري آن- در مورد حواش��ي 

نشستي بود كه مطمئنا بر متن آن غلبه پيدا كرده بود يعني جنجال بر سر هيچ و پوچ!
 از نشس��ت نقد و بررس��ي و فيس بوك كه بگذريم ب��ه كتاب مي رس��يم. مي خواهيم ببينيم 
روشنفكران ما در كتاب هاي خود چه مي نويسند و آنجا دغدغه هاي خود را چطور دنبال مي كنند؟ 
»چرا روشنفكران ليبراليسم را دوست ندارند؟« كتاب ريمون بوُدن است كه اخيرا ترجمه مرتضي 
مرديها از آن وارد بازار كتاب شده است. در تنها پاراگراف نخستين صفحه اين كتاب كه به قلم مترجم 
است مي خوانيم: »ترجمه اين كتاب را تقديم مي كنم به سواد اعظم روشنفكران ليبرال ستيزي كه 
قدرت خاق فكر خود را براي نوش��تن فصولي از تاريخ جنون به كار گرفتند«. از همين پاراگراف 
مي توان به عمق مباحثي كه قرار است در صفحات بعد- منظور تنها مقدمه مترجم است- بخوانيم 

پي برد. 
 همه حرف مرديها اين است كه هيچ روشنفكري چپ نيست مگر با انگيزه ديده شدن، مشهور 
كردن خود، تضمين بقا و تداوم حياتش در جمع روش��نفكران و اهدافي از اين قبيل. بحث بر س��ر 
چرايي نقد چپ ها نيست كه دست كم نگارنده در اين مورد دفاع از آنها را براي خود فرض نمي داند 
بلكه به عكس معتقد است هر انديشه اي بايد نقد شود و شايد كساني كه دغدغه هاي سوسياليستي 
دارند به دليل كارنامه عملي كه از طيف هايي از آنها در اذهان و افواه وجود دارد بيشتر در مظان نقد 
قرار گيرند. اما اين فرق مي كند با اينكه گفته شود تمام روشنفكراني كه داعيه داشتن دغدغه هاي 
عدالت اجتماعي دارند تنها حريصان شهرت و طماعان معروف شدن هستند.  حال از متن جامعه 
چرا بايد انتظار داشت كه به آثار روش��نفكري ما وقعي نهد و ارجي گذارد؟ اين مسائل واقعا چقدر 
دغدغه جامعه امروز ما است؟  در مذمت پايين بودن س��رانه مطالعه در كشور ما، كم نخوانده ايم و 
نشنيده ايم اما شايد وقت آن باشد نيم نگاهي هم به آن روي سكه بيندازيم. ببينيم در بين مباحثي 
كه توسط روشنفكران و نويسندگان ما مطرح مي ش��ود چقدر واقعا توليد فكر وجود دارد؟ چقدر 
جدال هاي شان را مي توان به معناي واقعي جدال فكري دانست؟ و از همه مهم تر جامعه چه حاجتي 
به خواندن و دنبال كردن اين مباحث دارد؟  مخاطبان اين يادداش��ت احتماال مي دانند كساني كه 
فعاالن اقتصادي هس��تند براي راه اندازي پروژه هاي خود پيش از ش��روع كار اقدام به تبيين طرح 
توجيهي مي كنند. طرح توجيهي، طرحي است كه فعال اقتصادي آورده خود )مجموع پولي كه بايد 
در آن پروژه خرج كند( به اضافه وقت و انرژي الزم براي تحقق آن را محاسبه مي كند و با پيش بيني 
ميزان سود احتمالي حاصل از اتمام و تحويل پروژه مي س��نجد و بعد نتيجه گيري مي كند كه آيا 
اين پروژه براي او مقرون به صرفه هس��ت يا نه و به اصطاح توجيه اقتصادي دارد يا نه؟ ش��ايد اگر 
روشنفكران، نويسندگان و مترجمان ما نيز پيش از اقدام به تاليف يا ترجمه يك كتاب يا نگارش يك 
مقاله بنا بود يك طرح توجيهي داشته باشند و ميزان سود و زيان آن را براي جامعه مي سنجيدند، 
حجم وس��يعي از اين كتاب ها، ترجمه ها، مقاالت، مقدمات و... منتش��ر نمي ش��د و خيلي از اين 
بحث هاي نه چندان جدي و واقعي در جريان روشنفكري ما در نمي گرفت. نگارنده از سوابق برخي 
از اين روشنفكراني كه نام شان آورده شد بي اطاع نيست و از قضا معتقد است آثار قبلي آنها به مراتب 
جدي تر و مفيد به فايده تر بوده است. سطح آثار آنها نه تنها نسبت به آثار روشنفكران نسل هاي قبل 
بلكه نسبت به كارهاي اوليه خودشان هم تنزل پيدا كرده است.  اين در حالي است كه روشنفكران 
نسل هاي قبل تر ما به مراتب كارنامه اي درخشان تر از هم مسلكان كنوني خود دارند. آنها مي دانستند 
كجا ايس��تاده اند و چه مي خواهند. زبان مردم را مي فهميدند و دغدغه هاي آنها را درك مي كردند.  
حتما به ش��ريعتي نقدهاي زيادي وارد اس��ت و حتما ضرورت بيان اين نقدها در جامعه ما وجود 
دارد اما نقدي كه پايه استداللي آن روشن باشد. »فربه تر از ايدئولوژي« عنوان كتابي از عبدالكريم 
سروش است كه بر پايه نقد شريعتي استوار شده است. اين كتاب يكي از بهترين نقدهايي است كه 
در مورد شريعتي منتشر شده است. تحليلي كه از شريعتي و پروژه او دارد روشن است و بعد درصدد 
اثبات نادرست بودن آن پروژه و نشان دادن زواياي تاريك و تبعات نامطلوب آن است. اما اين كجا و 
صبحت از اينكه شريعتي مغرور بود يا اينكه به طور كلي گفته شود او غرب را نمي شناخت، مدرنيته را 
نفهميده بود و از جامعه شناسي سررشته اي نداشت كجا؟ البته در اين ميان روشنفكراني هم هستند 
كه مساله را فهميده اند و از ضرورت بازگشت به شريعتي سخن گفته اند كه نمونه اعاي آن را مي توان 
در سخنراني يوس��ف اباذري در دانشكده علوم اجتماعي دانش��گاه تهران در ارديبهشت ماه يافت. 
آنجا بود كه اباذري به سبك و سياق هميشه خود در نقدهاي بي پروايي كه نسبت به جامعه و ايضا 
روشنفكران مطرح كرد بدون رودربايستي گفت: »... وقتي چنين نيست جامعه شناسي بدل مي شود 
به شعر و يك چيزي براي خودش مي گويد. اكنون خطاب من واقعا به نسل آينده است. اين ماجرا را 
جدي بگيريد. جايي نيست به شما كمك كند. به شريعتي و آل احمد برگرديد. در خانه هاي تان كتاب 
بخوانيد. تكنولوژي را هم دور بيندازيد. كتاب بخوانيد و زياد دور و بر كامپيوتر نگرديد. جامعه شناس 
امروز بايد عميقا برگردد به ريشه هايش و شروع به خواندن كند.« اباذري گفت به شريعتي و آل احمد 
برگرديد چون مي داند حرف هاي آنها فهميده مي شود و هنوز هم مي توانند دغدغه بخش هاي قابل 
توجهي از جامعه باشند. او گفت شريعتي بخوانيد چون مي داند شريعتي هنوز هم بعد از ۳۶ سال 
آثارش شانس بيشتري براي خوانده ش��دن دارد تا جدال هايي كه بر سر ميزان ارزش »جامعه باز و 

دشمنانش« پوپر و داليلي كه بر له يا عليه آن اقامه مي شود. 

نگاه

يوس�ف اباذري در همايش 
هشت دهه علوم اجتماعي 
اي�ران گفته بود ك�ه »بايد 
ب�ه ش�ريعتي و آل احمد 
بازگردي�م و  تصريح كرده 
ب�ود: »آم�وزش ب�ه نفع 
تحقي�ق از بين رف�ت. اين 
تحقي�ق هم مرب�وط بود به 
پروژه ه�اي دولت�ي كالن 
كه پس از انج�ام، بايگاني 
مي ش�وند و معلوم نيس�ت 
دانشجوي  مي شوند...  چه 
امروز، عمله تحقيق است«...

شريعتي خود، نس�بتش را با 
مخاطب هاي آشنايش مشخص 
كرده است. »... به جاي آنكه 
در رش�ته علمي ام تحقيق كنم 
و در س�طح آرا و افكار امروز 
علمي و دانش�گاهي جهان به 
كار تخصص�ي ام، در عل�وم 
انس�اني غرق باش�م و تنها با 
متخصص�ان و منتقدان علمي 
و دانشمندان متخصص علوم 
اجتماعي در تماس، به خاطر 
مس�ووليت اعتقادي، ناچارم 
ب�ا م�ردم ح�رف بزن�م...« 
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عظيم  محمودآبادي 

حسين سخنور

چرا بازگشت به شريعتي؟
عظيم محمودآبادي | 

»بي س�واد بود«، »اص�ا جامعه ش�ناس نب�ود«، »گنده گويي مي ك�رد«، »پوپوليس�ت بود«، 
»س�طحي بود«، »عميق نبود«، »ايدئولوژي زده ب�ود« و... اينها تنها بخش�ي از اتهامات رنگارنگي 
است كه روشنفكران امروز ما نثار ش�ريعتي مي كنند و در يكي، دو دهه اخير اين كار به يك »ُمِد« 
روشنفكري تبديل شده اس�ت. گويي اگر كس�ي خاف اين نظري داشته باش�د حتما بي سواد يا 
ايدئولوژي زده اس�ت!  در اينكه هيچ كس�ي به ويژه آنكه در س�احت تفكر فعاليتي دارد مصون از 
نقد نيس�ت ترديدي وجود ندارد و به طريق اولي ش�ريعتي هم از اين قاعده مستثني نخواهد بود. 
اما اينكه با چه سازوكاري و چه سطحي از اس�تدالل بايد به نقد او پرداخت نكته اي است كه به نظر 
مي رسد در ش�يوه برخي منتقدان او كمتر مورد توجه قرار مي گيرد. اينكه بعد از ۳8 سال از مرگ 
ش�ريعتي در نقد او گفته ش�ود او فرد مغروري بود چرا ك�ه در انتهاي يكي از س�خنراني هايش در 
حس�ينيه ارش�اد گفته بود »مي خواهم به ش�يوه خودم دعا كنم« و بعد نتيجه گيري شود كه اين 
نشان دهنده آن اس�ت كه ش�ريعتي ش�يوه دعا كردن مردم را تحقير مي كرد پس او آدم مغروري 
بود )خش�ايار ديهيم�ي در گفت وگو با س�النامه روزنام�ه اعتم�اد، ۱۳9۴(، چنين نق�دي را واقعا 
چقدر مي توان بر پايه برهان و اس�تدالل دانس�ت؟ چقدر بايد از چنين نقدهايي انتظار پيش�رفت 
داش�ته باش�يم؟ و از همه مهم تر اينكه ماحصل اين نقدها ب�راي جامعه ما چه بوده اس�ت؟ جامعه 
هيچ! اصا خود جريان روش�نفكري ما چقدر توانس�ته از رهگذر اين دس�ت انتقادات رشد كند و 
به پويايي برس�د؟ آيا االن روش�نفكري ما واقعا كاري بزرگ تر از ش�ريعتي دارد انجام مي دهد؟...


