
  شریعتی سرمنشاء یک ناگهان

  شریعتی بهترین منتقد شریعتی است

  

  شریعتی موزة خانهوهفتمین سالگرد هجرت دکتر شریعتی در  سوسن شریعتی را در سی متن کامل سخنرانیِ

  

طی چهار شریعتی که  هاي زیسته است یعنی بررسی کیفیتی در اندیشۀ موضوع این نشست شریعتی و تجربه
نش فراهم آورده. شریعتی زمانی که شروع کرد به سخن ازیست و نوعی عمل را براي مخاطبموجبات نوعی دهه 

هاي مختلف  الش براي برقراري نسبت میان ساحتشش هفت ساله بود و در ت و گفتن یک متفکرجوانِ سی
یشه و نشین و ساحت فرابومی. این تنش مدام میان این سه جلوه در اند : سـاحت اجتماعی، سـاحت خلوتزندگی

همین تعبیر را  .»اش مرکب رسالتش بود زندگی«گوید:  اقبال می بارةتوان پی گرفت. در زیست شریعتی را می
او به کار برد؛ نسبتی مستقیم میان اندیشه و زندگی. شریعتی آگاهی را از جنس آتشِ پرومته  توان دربارة می
گوید  بعد را رقم بزند. یا میو  ها بیفتد و یک قبل است و باید بر جان» آتش«آگاهی براي او از جنس  د.خوان می

بخشی ادامۀ  اي بسا به همین دلیل است که روشنفکري را همچون آگاهی و» نظر«است و نه » خبر«که آگاهی
  داند. کار پیامبري می

هاي  نسلی همهاي دهۀ شصت ( چهل، بیست ساله هاي دهۀ اند: بیست ساله مخاطب شریعتی بوده سه بیست ساله
توان پرسید که چه خصلتی در نگاه و  و نوعی از بیست سالگی که امروز همچنان در گفتگو با اوست. می )من

ها، گفتگو با او ادامه پیدا کرده است، همچنان خشم  و گفتمان  زمانهتغییر رغم  بهتفکر شریعتی هست که 
مواجهه با  ،تر از همه کند. مهم بقا پیدا می انگیزاند و طنز نیز و در هر حال همچنان میل به زد و خورد با او برمی

ي را ا»قبل«و » بعد«بوده است و یک  »ناگهان«ي از مخاطبانش در بیشتر اوقات یک بسیار شریعتی در تجربۀ
هاي مختلف فرهنگی و  دهد. خاطرات تیپ ها این را نشان می موجب شده. خاطرات به ثبت رسیده طی این سال

اجتماعی  رنگ باخته است. متعلق به یک طبقۀ س از آشنایی با شریعتی، سنت در اوطبقاتی سنتی بوده است و پ
اعتنا به  بی .رعیت بوده و با شریعتی بدل به شهروند شده .خویش درافتاده مرفه بوده و پس از شریعتی با طبقۀ

سیاسی  ریعتی به مبارزةسیاسی بوده و با شاعتنا به امر اجتماعی و  بی .امر دینی بوده و با شریعتی ایمان آورده
روي آورده است. این موضوع به نظر من ارتباط مستقیم دارد با همان موضوع آگاهی بسانِ آتش. یعنی آگاهی را 



جایت کند. آگاهی  خواهد جابه کند و ناراضی. یعنی می هایی که معذب می سازد. از آن آگاهی بدل به حادثه می
هاي بسیار متفاوتی از بطنِ این میراث بیرون  اي بسا به همین دلیل است که تیپ جایی. جابه جربۀشود ت می
شود نقاد سنت و منتقد دینداري مرسوم، اگر با  میاگر آغاز کرده باشد  پدر، مادر ما متهمیمبا کتاب  آید. می

ند به ادبیات و عرفان عالقم نشین ناراضی بیزار از روزمرگی و... خلوت شود به یک منِ میآغاز کند معطوف  کویر
 اولین مواجهه که مقصود این با امت و امامت، والیی و... چریک شده است، شهادتپیشه. با کتاب  و اي بسا عاشق

  ش بوده است. اولین تغییر در زیست خوانندگان با شریعتی در بسیاري اوقات تجربۀ

خود به نقد شریعتی  بهص قرار بگیرد و خودرد نقد خود شخها بعد مو تغییر ناگهان سال شده است که این تجربۀ
بینیم شریعتی هم متهم است به عبور از  میاست که  شاید به همین دلیل همچون محرك این تغییر منجر شود.

دین، داشتن رویکردي اقلی به دین و تقلیلش به کاربرد و هم متهم است به رویکردي اکثري و ایدئولوژیک و تام 
رب و سیاست، اخالق و...) هم یک انقالبیِ مخ، (اقتصاد هاي حیات اجتماع ساحت هم،، کشانده شده به به دین

 و نقدهاي خود را عمدتاً فرهنگی دانست رزةاستبداد شاهنشاهی اولویت را مبا برانداز و هم کسی که در سلطۀ
  متوجه موقعیت مذهب در جامعه ما کرد. 

کویر  ها در حسینیه ارشاد و بدل شدنش به یک مصلح، سخنرانیاولین کتاب مهم شریعتی، قبل از آغاز سلسله 
 اي اجتماعی. اش: رفرم دینی همچون پروژه اصلی اي بر پروژة توان گفت مقدمه می. 48-47هاي  درسال ،است
گیري  هاي اوج سال هاي پایانی دهۀ چهل سال .ي شریعتی هم هست ورود به جهان اندیشه مقدمۀ کویر
هاي شریعتی  نسلی کتاب اعتراضات بسیاري در میان هممساحانه نیز هست. چاپ این  مبارزة الیزم سیاسی ورادیک

با شطحیات عارفانه مشغول است و درگیر  .»در شرایطی که«که  شود به این میانگیزاند. شریعتی متهم  میبر
نقدها به  پسوند همۀمیشه و همواره ه »در شرایطی که«اعتنا به میدان اجتماعی. این  ینشین و ب یک من خلوت

نداريِ رسمی مقابله با شاه اولویت دارد چه وقت نقد دی »در شرایطی که«یات او بوده است: شریعتی در زمان ح
چه وقت صحبت کردن  ظام مسلط مبارزات چریکی سر گرفتهها رویاروي ن در خیابان »در شرایطی که«است؟ 

  دربارة مثالً کنفوسیوس و تاریخ ادیان است؟

اي که شریعتی خواهان آن است ذکر کرد؛ خصلتی به غیر از آتش.  توان خصلت دیگري براي جنس آگاهیشاید ب
شود،  میبراي شریعتی نه تنها برقراري نسبتی است با خود بلکه همیشه در نسبت با دیگري ممکن » آگاهی«

با این  .»)جغرافیايِ حرف «خود، (و به تعبیر خودش اکنون، فرزند زمانۀ جا و هم اگرچه در ربط است با همین
انسان در میان گذاشته شود. شاید یکی از  اکنون برود تا بتواند با نوع جا و هم ینکند فراتر از هم میهمه تالش 



کند همین خصلت باشد.  میدالیلی که نگاه و رویکرد شریعتی فراتر از زمانۀ خود، امروز را نیز مشغول به خود 
ا بر از او ی ،ایم کنیم از خود عبور کرده میها هربار که عبور  . طی این سالیمتعز نۀ روبرو یا نقطۀهمچون آی

هاي متغیر درگیر »خود«ایم. شریعتی همواره با این  عبور کرده» خود«ایم از یک  عکس، هر بار از او عبور کرده
شخصی من هم همین است:  ست. تجربۀبوده است و درگیر کرده است. شریعتی همچون معضل همچنان با ما

  شود.  میتر  تر شدنم بزرگ معضلی که با بزرگ

هم عصبانی  شویم میاي بسا همین خصلت آگاهیِ پرومته وارِ مدعیِ شریعتی است که در مواجهه با او هم اذیت 
 .(تعبیر اوست) رها شویم. به نوعی دچار شدن است خواهیم از شرش میشویم و هم  میشویم، هم خرسند  می

اي انضمامی که پرتنش است و البته شبیه است به زندگی؛ زندگی در همۀ  گاهی همچون دچار شدن. اندیشهآ
هایی که  هاي موازي؛ ساحت زیستی این ساحت گردد به همین هم میهایش. جذابیت نگاه شریعتی بر ساحت

شود در دیگري باز  میه بسته هاي متعدد، هر دري ک اند به چند فرمول. در این اندیشه با ورودي تقلیل قابلغیر
 ست. شریعتیرغم تسلط این یا آن گفتمان از همین رو بهشود. بقاي شریعتی در میدان، طی این چهار دهه و  می

در «تدارك دیده است: » اسالمیات، کویریات و اجتماعیات«خود شرایط این تداوم را با تفکیک سه ساحت 
تنشی » یات براي خودم و در اسالمیات براي خودم و براي مردم.زنم، در کویر میاجتماعیات براي مردم حرف 

  مدام میان من مجرد، من اجتماعی، من مذهبی.

مان بیشتر از همه جا خود را نشان  شریعتی همچون نوعی زیست در تجربۀ سیاسی این مواجهه با اندیشۀ
چکان، کالشینکف،  ا قلم خونشریعتی همیشه ب .پوسترهاي اوایل انقالب اش: پوسترها، دهد. محل تجلی می

شود. پوسترهاي امروز، شریعتی  میبرکف نشان داده  ها، یک چریک جان هاي به آتش کشیده شدة قدرت پرچم
یک روز خون و خونریزي و  شود. میباب دوست داشتن طراحی  اي در ، با گلی سرخ و دود سیگار و جملهعاشق

ننده ک هاي عاشقانه است یا متفکرِ دعوت هاست؟ شریعتی پیامکام یک از این شریعتی کد روز دیگر گل و بلبل.
شریعتی  ؟بمیر یا بمیراننشینِ کویر است یا معلم  خلوت پرور؟ شریعتی به عمل نظامیِ مسلحانۀ چریک

هاي قطعی، حق و باطل و خیر و شرهاي همیشگی است یا متفکرِ تا  ایدئولوگ انقالب و به عبارتی معلم آگاهی
 پاسخ این سوال هم روشن نباشد، یک چیز روشن است، شریعتی هاست؟ کدام یک از این ست؟سرحد رفتن ا

  است. پرور یشهلهاي ک طراح تنش میان دوگانه

اي  آغاز تا پایان. از همان نوجوانی تنش شریعتی است با خودش. ازاین نسبت پرتنش با شریعتی متاثر از نسبت پر
افتاد تا وقتی  میکرد و هم فعالیت سیاسی و به زندان  میشاعري  راسانهاي خ در روزنامه »شمع«که هم به نام 



» گفتگوهاي تنهایی«نوشت.  می گفتگوهاي تنهاییها  گفت و شب میکه در حسینیه ارشاد روزها از چه باید کرد 
قاطع اجتماعی است » من«صحبت از یک » چه باید کرد«هاي موازي شریعتی است و در  »من«محل تالقی 

است » سراسیمگی میانِ شرق و غرب خویش« اش صحبت از هاي تنهایی در نوشته به انتخاب و مسئولیت. مجبور
در درون خود و این پرسش محتوم که من کدام است و در حسینیۀ ارشاد  »هاي بسیار سر برداشتن من«و 

  است؛ دعوت به عمل همچون تجربۀ مبارزة اجتماعی.  معلم عملشریعتی 

کند. نقد سنت تا جا براي انسان باز شود و نیز امیدوار به مومنی  میایمان هم شریعتی را رها ن این تنش در حوزة
و » جایگاه اجتماعی«اش به احسان از تضاد میان  در آخرین نامه کند. میدیگر. این تنش تا آخر شریعتی را رها ن

ردن به اقتضائات اجتماعی بوده و که بسیاري اوقات مجبور به تن سپ کند و این میصحبت  اش»وضعیت انسانی«
هاي وجودي خود. انتخاب بوده است. توجه به امر اجتماعی، به فقر، به آزادي، به دیگريِ  ضرورت تعطیل کردن

استثمار شده، به همین دلیل شریعتی معلم مبارزه با سه جلوة سلطه است زر و زور و تزویر و همین دغدغه او را 
اش: جلوة سرمایه، استحمار و استبداد. حال آن که اگر قرار بود  با سلطه در سه جلوه سازد به معلم مبارزه میبدل 

همچون گریزگاه. او مدام مجبور به  رفت سراغ هنر و ادبیات میاش باید  مدارانه هاي خویشتن تن بدهد به ضرورت
اهم آورده که آتشین است، هاست که جنسی از آگاهی را فر هاست. تنش میانِ این دوگانه انتخاب بین این دوگانه

مثل  ن منِ اجتماعیبا این همه ای». بریده از غیر و نه خزیده در خویش« آزاردهنده است، معذب است، نه کامالً
خود.  حظاتی براي نشستن در محضر سراسیمۀاین است که مدام در جستجوي دزدیدن زمان است براي خود، ل

  .» خود من است صفتی در من نیست، سراسیمگی«گوید:  میخودش 

قرار گرفتن در میان  این نوع آگاهی در نگاه شریعتی همین است: سوزان بودن یکی دیگر از دالیل آتشین بودن
شان از  اگر از بتوان به یمن نادیده گرفتن هرکدام هایی که طبیعتاً ها و اجبار به انتخاب؛ دوگانه یک سري دوگانه

ست: پرهیز از محتومیت ود بود. به نظر من این خصلت سومِ تفکر اتر خواه شرآن یکی خالص شد، زندگی راحت
کند و البته همین اي بسا راز  میاش را در میان یا این یا آن تعریف  انتخاب میان این و آن. شریعتی اندیشه

بهترین منتقد شریعتی خودش  اش خود او. بقایش باشد و البته سرمنشاء سوءتفاهمات بسیاري و اولین قربانی
اسباب آزادي  ست و بهترین دشمنش نیز خودش. به نظر من تفکري که در درون خود رقیب خود را نیز داراستا

و سوق  سیاه سفید کردن اي که استعداد کند. شرایط فکر کردن براي جامعه میشرایط تفکر را فراهم خویش را و 
نی چون شریعتی به کارمان آمده است. شریعتی کدام است؟ ایافتن به سمت کلیشه هر حقیقتی را دارد متفکر

 مهم نیست که شریعتی کدام است. 


