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ویژه سالگرد شریعتی

ما و میراث شریعتی
بررسی »نسبت شریعتی با مسائل امروز جامعه ایران« در میزگردی با حضور سید جواد میری و حسن محدثی

در حالی که برخی شریعتی را »متفکر دیروز« می خوانند، بسیاری اندیشه های او را افق گشای مسائل امروز ما می شمارند.

شریعتی معتقد به 
دو جریان زنده در 

تاریخ بشریت است؛ 
»جریان تاریخی 
دین« و »جریان 

انسانی دین« 
که دائمًا در حال 
شکوفایی است و 

از قضا انسان امروز 
و انسان معاصر که 

دچار اضطراب دینی 
شده است بیشتر 

نیاز به این جریان ها 
دارد چرا که اساسًا 

تکنولوژی، علم، 
فناوری و کشفیات 

جدید نمی تواند او را 
اقناع کند؛ بنابراین 
انسان امروز بشدت 
نیازمند مذهب است

 دغدغه ای که امروزه 
وجود دارد »معنای 

زندگی« است، نسل 
جدید در آن با خأل 
جدی مواجه است 
و اندیشه شریعتی 

بسیار در این زمینه 
می تواند آبشخور 

مناسبی باشد. یکی از 
مواردی که می توانیم 
به عنوان انتقادی به 

پیروان شریعتی بر 
آن تمرکز کنیم، این 
است که ما بر پروژه 
فکری شریعتی کار 

نکردیم و نکوشیدیم 
تا آن را یک گام به 

جلو ببریم

ــد؟ میراث امروز او برای نسل جوان چیست؟شریعتی از جمله متفکران  ــ ــد؟ دکتر علی شریعتی که در دوره ای از تاریخ فکر معاصر ما، نقشی جریان ساز داشت، آیا امروز نیز می تواند گره گشای مسائل ما باش ــ آیا می توان برای یک متفکر تاریخ مصرف قائل ش
ــریعتی با مسائل امروز جامعه ایران«  ــ ــه ها و چالش  هایی نیز در می گیرد. در سالگرد فقدان شریعتی بر آن شدیم تا »نسبت ش ــ ــت چنانکه هرگاه سخن از او به میان می آید، بعضًا مناقش ــ ــت که در تاریخ تفکر معاصر ما نقشی انکارناپذیر داشته اس ــ منتقدی اس
ــریعتی دارای دیدگاه های قابل تأملی است و کتاب »زیر سقف  ــ ــامی که پیرامون دکتر ش ــ ــن محدثی، استاد جامعه شناسی دین دانشگاه آزاد اس ــ ــائلی را محل تأمل قرار می داد؟ در این نشست دکتر حس ــ ــریعتی بود چه مس ــ را به بحث بگذاریم؛ که اگر امروز ش
ــانی و مطالعات فرهنگی که در بحث روشنفکری دینی در آرای شریعتی صاحبنظر است، ما  ــ ــتاد جامعه شناسی و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انس ــ ــه شریعتی« را در کارنامه خود دارد و دکتر سیدجواد میری، اس ــ اعتقاد: بنیان های ماقبل انتقادی اندیش

می شود. تقدیم  که  است  گپ وگفت  این  ماحصل  می خوانید  ادامه  در  آنچه  کردند.  همراهی  را 

مهسا رمضانی

ë  ،جناب دکتـــر محدثـــی به اعتقاد شـــما
شـــریعتی چه نســـبتی با امـــروز و اکنون ما 
دارد؟ و بـــا توجه به میراث شـــریعتی برای 
نسل امروز، آیا می توان از او به عنوان متفکر 

آینده ما هم یاد کرد؟
از چند جهت  دکتر حســـن محدثـــی: 
می توانیم به افکار و آرای شریعتی رجوع 
کنیم و از آن برای امروزمان بهره بگیریم. 
به یک معنا، شریعتی را یک »نظریه پرداز 
اجتماعـــی« می دانم که بیشـــتر از »دین« 
تغذیـــه می کنـــد و بـــرای توضیـــح جهان 
اجتماعی ما و برای ارائه تصویری از جهان 
اجتماعـــی مطلوب تر »نظریـــه اجتماعی 
دینی« ارائه می کند کـــه »نقد اجتماعی« 
هـــم بخشـــی از آن اســـت. به ایـــن معنا، 
معتقدم نظـــام فکری ای را که شـــریعتی 
به عنوان یـــک متفکر اجتماعی دین ارائه 

می کند، بسیار به کار امروز ما می آید.
در تعبیـــری عام از شـــخصیت و افکار 
شریعتی، می توان گفت او یک »اصالحگر 
دینـــی« اســـت و بی شـــک اصـــالح دینی 
برای جهان اســـالم ضرورت دارد. میراث 
شـــریعتی بخشـــی از این جریـــان اصالح 
دینـــی اســـت کـــه بســـیاری از مســـائل و 
پرسش های ما را پاسخ می دهد. معتقدم 
جهـــان اســـالم نیازمند پیشـــبرد نهضت 
اصالح دینی است و بسیاری از راه حل های 
مســـائلش را از دل همین اصالح دینی به 
دست می آورد. این در حالی است که باید 
همیشه موضع انتقادی خود را در مورد هر 

متفکری داشته باشیم.
مورد ســـومی که در توصیف شریعتی 
برای من خاص تر اســـت، این نکته است 
کـــه شـــریعتی به لحاظ ســـنت فکـــری در 
حـــوزه »الهیات انتقادی« قـــرار می گیرد و 
می توان او را در کنار دیگر متألهان انتقادی 
قـــرار داد. به ایـــن معنا، نوعـــی از الهیات 
در کار شـــریعتی قابل اســـتخراج است که 
بـــه آن »الهیات انتقادی« گفته می شـــود 
و مشـــخصاً در رابطه با اسالم، به »اسالم 
انتقـــادی« تبدیل می شـــود. بـــه این معنا 
می توانیم تقریر خاصی از اسالم را در آثار 
شریعتی داشـــته باشـــیم که با تقریرهای 

دیگر متمایز است.
می تـــوان پنج تقریر متفاوت از اســـالم 
ارائه کرد: »اســـالم ســـنت گرا« که کســـانی 
چون ســـید حســـین نصر آن را نمایندگی 
یـــا  اسکوالســـتیک  »اســـالم  می کننـــد. 
مدرســـی« که در حوزه های علمیه دنبال 
می شود. »اسالم سلفی« که امروزه ما آثار 
مخـــرب آن را در جهان اســـالم می بینیم. 
»اســـالم لیبرال« که در آثار کســـانی چون 
مجتهد شبســـتری و عبدالکریم ســـروش 
دنبال می شـــود. در کنار ایـــن چهار تقریر، 
تقریـــر پنجـــم قـــرار می گیرد که »اســـالم 
انتقـــادی« نامیده می شـــود و بـــه اعتقاد 
من، در کشـــور مـــا بزرگتریـــن نماینده آن 
دکتر شریعتی اســـت. در رده های دیگری 
حبیب اهلل پیمان هستند و ... فکر می کنم 
این تقریر از اسالم بســـیار جدی تر از بقیه 

اســـت و می تواند رقیـــب تقریرهای دیگر 
باشـــد و من شـــخصاً به ایـــن تقریر تعلق 
خاطر دارم و معتقدم این تقریر از اســـالم 
بهتـــر می تواند به حل مســـائل امـــروز ما 
کمک کند ، این در حالی است که با سنت 
دینی ما نســـبت عمیق تر، جدی تر و همه 

جانبه تری دارد.
»انسان شناســـی  دیگـــر،  طـــرف  از 
شریعتی«، عرفان مدرن و معنویت گرایی 
مدرنی اســـت کـــه در آثار شـــریعتی قابل 
اســـتخراج اســـت.  بخصوص در آثاری که 
خود او »کویریات« نامیده اســـت می تواند 
انســـان امروز را بـــه طور جـــد تغذیه کند. 
شـــریعتی منتقد عرفان ســـنتی است اما 
در عین حال با تعبیری که خود اســـتفاده 
می کند به شـــکلی از عرفان تأکید می کند؛ 
معنویت گرایی ای که مدرن اســـت و برای 
انسان امروز می تواند کاماًل هدایتگر باشد 
و زندگی او را از غرق شـــدن در ماشینیسم 
و مصرف گرایـــی و دیگـــر عـــوارض جهان 
مـــدرن رهایـــی بخشـــد. اینهـــا محورهای 
مهمی هســـتند کـــه می توانیـــم از آنها به 

عنوان »میراث شریعتی« یاد کنیم.
ë  معنویت گرایـــی مـــدرن« و »الهیـــات«

انتقـــادی« در اندیشـــه شـــریعتی از جمله 
وجوهـــی بود که دکتر محدثـــی بر آن تأکید 
گذاشـــت، جنـــاب دکتـــر میری، شـــما چه 
وجوهی از افکار شـــریعتی را برای امروز ما 
راهگشـــا می بینید؟ این در حالی است که 
در فضای آکادمیک برخی چنین اظهارنظر 
می کننـــد که تاریخ مصرف افکار شـــریعتی 
گذشته اســـت؛ چقدر با این دیدگاه همدل 

هستید؟
دکتر ســـید جـــواد میری: متأســـفانه در 
جامعـــه آکادمیـــک ایـــران در رابطـــه بـــا 
شـــریعتی فضایـــی وجـــود دارد که شـــاید 
ایـــن فضا کمتـــر در مـــورد اندیشـــمندان 
دیگر شـــکل گرفته باشد. اساســـاً وقتی در 
فضـــای آکادمیک از شـــریعتی نـــام برده 
می شـــود، بســـیاری جهت گیـــری خاصی 
را ابـــراز می کننـــد و این برای مـــا به عنوان 
یـــک جامعه شـــناس بســـیار قابـــل توجه 
اســـت. این در حالی اســـت که تحولی که 
در جامعـــه ایـــران اتفاق افتـــاد، مدیون و 
وام دار شـــریعتی بود و شعاع تأثیرگذاری 
آن نـــه تنها در فضـــای آکادمیـــک ایرانی 
بلکـــه در فضـــای آکادمیـــک جهانـــی نیز 
قابل بررســـی است. متأســـفانه شریعتی 
در ایـــران بـــا موضعگیـــری منفی عجیبی 
مواجه بوده است و این هیچ پایه و اساسی 
هم ندارد؛ یعنی این گونه نیســـت که آثار 
شریعتی خوانده شده باشد و به این نتیجه 
رسیده باشـــند که شـــریعتی در نقدش از 
مارکـــس و وبر یـــا در تقریرش از فلســـفه 
فاحشـــی  اشـــتباهات  اگزیستانسیالیســـم 
داشته است یا اینکه اساساً متون کالسیک 
را نفهمیـــده اســـت و آثـــاری کـــه پدیـــد 
آورده قابل ارزش نیســـت. متأسفانه این 
اظهار نظـــر که »تاریخ مصرف شـــریعتی 
گذشته اســـت« یکی از عجیب ترین اظهار 

نظرهایی اســـت که نســـبت به یک متفکر 
در جامعه آکادمیک ما شکل گرفته است.

ë  با توجه به نقدی کـــه به این گونه تقریرها
از آثار شریعتی دارید به اعتقاد شما، امروز و 

اکنون ما چگونه با شریعتی گره می خورد؟
میری: در مواجهه با شریعتی باید ابتدا 
به این پرســـش پاسخ دهیم که »شریعتی 
بـــه دنبـــال چیســـت؟« آیـــا آن طـــور کـــه 
برخی تصور می کننـــد به دنبال »مبارزه با 
مذهب« اســـت یا به دنبال »تحول فکری 
مذهبی« اســـت؟  اساساً »فلســـفه تاریخ 
شـــریعتی« چیســـت؟ آیـــا مـــا می توانیم 
بگوییم که شـــریعتی یک »فلسفه تاریخ« 
داشته است همانگونه که مارکس معتقد 
است که ادوار مختلف تاریخی وجود دارد 
و در پایان این مبارزات مختلف طبقاتی به 
ایجاد جامعه کمونیســـتی منجر می شود. 
آیا شـــریعتی هم به دنبال تکرار این نگاه 
مارکسیســـتی اســـت؟ چراکـــه بســـیاری از 
منتقـــدان شـــریعتی معتقدنـــد او چیزی 
بیـــش از آنچه مارکس گفته، ابراز نکرده  و 
تنها با زبان دینی آن را بیان کرده است. آیا 
شـــریعتی به دنبال تقریر یک نوع بینش 
مارکسیستی اسالمی بوده است؟ یا اینکه 
شـــریعتی یک بینش تاریخی مختص به 

خود دارد؟
شـــریعتی معتقد به دو جریـــان زنده 
در تاریخ بشـــریت است؛ »جریان تاریخی 
دین« و »جریان انسانی دین« که دائماً در 
حال شکوفایی است و از قضا انسان امروز 
و انســـان معاصر که دچار اضطراب دینی 
شده است بیشتر نیاز به این جریان ها دارد 
چرا که اساســـاً تکنولوژی، علـــم، فناوری و 
کشـــفیات جدید نمی تواند او را اقناع کند؛ 
برخالف انســـان دیروز که فخر و تفاخر به 
خـــون و زمین، ملیت و مالکیت یا ســـنت 
می توانســـت برایـــش اقناع کننده باشـــد. 
بنابرایـــن انســـان امـــروز بشـــدت نیازمند 

مذهب است.
امـــا حـــال ایـــن ســـؤال پیـــش می آید 
کـــه »کدام مذهـــب؟« امروز ما بـــا کمبود 
گفتمـــان دینـــی مواجـــه نیســـتیم؛ چه در 
دنیای مســـیحیت، چه در دنیای بودایی و 
هندو، یهودیت و اســـالم و ... اساســـاً کسی 
صحبت از ایـــن نمی کند که چـــرا ما دین 

نداریم؟
ســـؤالی کـــه شـــریعتی پیـــش روی ما 
می گذارد این اســـت که کـــدام دین؟ کدام 
مذهـــب؟ »مذهب تاریخـــی« یا »مذهب 
کدامین  انســـانی«  »مذهـــب  انســـانی«؟ 
مختصات را باید داشـــته باشـــد؟ مشکل 
امروز ما کمبود گفتمان های دینی نیست. 
شـــریعتی معتقـــد اســـت امـــروزه دینـــی 
می توانـــد ما را یاری رســـاند که تفســـیری 
معنـــوی و عرفانـــی به انســـان مضطرب 

امروز بدهد.
ë  اغلب شـــریعتی را با عنـــوان »متفکری

اگر  شـــما  اعتقاد  به  می شناســـیم،  منتقد« 
شریعتی امروز  بود  چه مسائلی از امروز ما را 

به نقد می کشید؟

از اســـالم«  محدثی: »تقریـــر انتقادی 
و »معنویت گرایـــی« از مهم تریـــن وجوه 
اندیشه شـــریعتی است. »تقریر انتقادی« 
دو وجه دارد؛ یکی »نقد سنت دینی« است 
که نقدی بسیار جدی است و معتقدم این 
نقد ناتمام مانده  اســـت و دیگری »نظریه 
اجتماعی دینی« اســـت. شریعتی معتقد 
اســـت  بر اساس »فهم دینی« باید جهان 
را ســـاخت. حال در پاســـخ به این ســـؤال 
که اگـــر شـــریعتی می بـــود چـــه می کرد؟ 
باید گفت که آن »نقد ســـنتی« را جامع تر 
می کرد چون ما تا حـــد زیادی تحت تأثیر 
میراث دینی هستیم و همچنان نیروهایی 
که ســـنت پرورده اســـت، مانع از حرکت و 

رهایی اسالم می شود.
معتقـــدم مـــا نتوانســـته ایم از جهـــان 
اجتماعـــی مـــدرن، تفســـیر دینـــی خاص 
خـــود را ارائـــه کنیم. مـــا نیازمندیـــم که از 
مســـائل جدید برداشـــت و قرائـــت دینی 
داشته  باشیم و بر اســـاس این تقریر بیان 
کنیم که می خواهیم چه جامعه و نســـلی 
بسازیم؟ از جهت دیگر، باید اصالح دینی 
را به شـــکلی ژرف تر انجام داد و اینجاست 
که مـــن از رویکرد شـــریعتی تحت عنوان 
نوعی »الهیات انتقادی« یاد می کنم که با 
تقریرهای اسالمی دیگر تمایز جدی دارد.

هماهنگی  لیبـــرال«  »الهیات  دغدغه 
اندیشـــه دینی بـــا تفکر عقالنیـــت مدرن 
اســـت امـــا »اســـالم لیبـــرال« توجهی به 
نقد اجتماعـــی ندارد و به دنیـــای واقعی 
مسلمانان و جهت گیری های آنان چندان 
توجهی نمی کند یعنی از موضع اندیشـــه 
دینی به نقد اجتماعی نمی پردازد هرچند 
ممکن است از مواضع فکری دیگر چنین 
نقدی را داشته باشد اما تمرکزش در باب 
دین بیشـــتر بر گزاره ها است. در »الهیات 
انتقـــادی« آنچـــه اهمیـــت اساســـی دارد 
بعد عملی و تاریخی دین اســـت. به زعم 
این الهیـــات، گزاره هـــای دینی مدخلیت 
اجتماعـــی و تاریخی دارنـــد. محور اصلی 
کـــه در »الهیـــات انتقـــادی« محـــل توجه 
است، وجه عملی دین اســـت. گزاره های 
دینـــی صرفاً معرفت زا نیســـتند بلکه هم 
بـــه لحـــاظ روانی و وجـــودی مـــا را تربیت 
می کننـــد و هـــم بـــه لحـــاظ عملـــی به ما 
می گوینـــد که چه باید بکنیـــم. لذا الهیات 
انتقادی این وجه را بسیار جدی می گیرد. 
یکی از جهت گیری هـــای متفکرانی چون 
شـــریعتی که این گرایش را دارند همچون 
امام موسی صدر »پیوند بین نظر و عمل« 

است. 
از نقدهایـــی که این بـــزرگان به میراث 
دینـــی دارند این اســـت که ایـــن پیوند در 
اسالم محقق و موجود، گسسته شده است 
و تمام بحث ها بر عقیده و گزاره ها متمرکز 

است.
شـــریعتی تأکید می گذارد که دین باید 
مدخلیت این جهانی داشـــته باشد. دین 
باید بتواند در جامعه سازی و جهانی سازی 
نقش ایفا کند. این مهـــم را به طور جدی 

انتقادات شدیدی وارد می کرد. از آنجایی 
کـــه او وام دار »نواندیشـــی دینی« اســـت 
بـــا جنبش هایی که تحت عنـــوان دین در 
سطح جهانی از سوی جریان های بنیادگرا 
صـــورت می گیـــرد، زاویـــه شـــدیدی پیدا 

می کرد.
اینکه »اگر شریعتی می بود در رابطه با 
مسائل امروز و اکنون چگونه موضعگیری 
می کرد؟« در این رابطه حداقل دو سطح 
مطرح اســـت؛ یک ســـطح ملی و تمدنی 
جهـــان اســـالم و دیگـــری ســـطح جهانی 
است، به نظر می آید تفسیر معنوی ای که 
شریعتی دنبال می کرد اساساً معطوف به 
گزاره ها نبود و جهان اجتماعی را هم دربر 
می گرفـــت، واقعیت این اســـت از رؤیای 

شریعتی فاصله گرفته ایم.
ë  »ــریعتی »دیگری ــ ــری ش ــ ــام فک ــ در نظ

ــی  ــ حال در  دارد؟  ــی  ــ منزلت و  ــام  ــ مق ــه  ــ چ
ــریعتی  ــ ش ــروژه  ــ پ ــاً  ــ اساس می دانیم  ــه  ــ ک

»بازگشت به خویشتن« است.
محدثی: این نکته را متذکر شوم که من 
شـــریعتی را »جامعه شـــناس« نمی دانم 
»نظریه پـــرداز  وی  مـــن  نظـــر  از  بلکـــه 
اهمیـــت  بـــاب  در  اســـت.  اجتماعـــی« 
»دیگری« در نزد شریعتی باید به نگرش 
شـــریعتی در بـــاب »دیـــن« و »انســـان« 
بازگردیـــم. به نظـــر من، در آرای کســـانی 
چون شـــریعتی و امام موسی صدر عنصر 
اصلـــی ای وجـــود دارد که برتـــر از هر چیز 
دیگری می نشـــیند و آن »انســـان« است. 
هـــم شـــریعتی و هـــم امام موســـی صدر 
تأکید دارند که دین برای انســـان اســـت تا 
انســـان در این جهان زندگی متعالی تری 
داشـــته باشـــد. در اینجـــا چـــون تأکیـــد بر 
»عقیده« نیســـت بلکه بر »عمل صالح« 
تأکیـــد می شـــود، اساســـاً آن زنجیرهایـــی 
کـــه عقیده بـــرای انســـان در طـــول تاریخ 
ایجـــاد می کنـــد در تفکر این دو شکســـته 
می شـــود. »عقیده پرستی« انســـان ها را از 
هم جدا می کند و نتیجه آن می شود که ما 
جهانی از ادیان داریم و پیروانشـــان با هم 
کشـــمکش می کنند و جنگ های بسیاری 
بر سر عقیده با هم دارند. ایدئولوژی های 
مدرن هم همین وضع را دارند اما در تفکر 
کسانی چون شریعتی و امام موسی صدر، 
»عقیده« در نهایت باید به »عمل صالح« 
بینجامـــد.از ایـــن منظـــر به ســـؤال شـــما 
برمی گردم. در آرای کسانی چون شریعتی 
و امام موسی صدر و حتی طالقانی امری 
که می تواند انســـان ها را از عقاید مختلف 
دینـــدار و غیردینـــدار بـــه یکدیگر متصل 
کند »عمل صالح« اســـت. لذا مالک من 
و تو »عقیده« نیست بلکه »عمل« است. 
این یک نگرش بســـیار وســـیع تر به انسان 
اســـت که خود را متعهد به رهایی انســـان 
و متعهـــد به ســـاختن جهانی انســـانی تر 
می داند و »دیگری« در این نظام فکری بر 
چنین مبنایی تعریف و شناخته می شود. 
در ایـــن نظام فکری مرزهای بین »من« و 
»دیگری« بر مبنای مشارکت و همراهی و 
همسویی در عمل صالح یا عدم همراهی 

و همسویی در آن ترسیم می شود.
میـــری: می خواهم این بحـــث را کمی 
جزئی تر طرح کنم. مفهوم »بازگشـــت به 
خویشتن« در اندیشه شریعتی از آن دست 
مفاهیمی اســـت که بســـیار مناقشه انگیز 
اســـت. برای پرداختن به بحث »بازگشت 
به خویشـــتن« در اندیشـــه شـــریعتی باید 
نخست این سؤال را مطرح کرد که »نظم 
اجتماعـــی« مطلوب شـــریعتی چه بوده 

است؟
صحنـــه  وارد  زمانـــه ای  در  شـــریعتی 
دو  کـــه  می شـــود  اجتماعـــی  سیاســـی– 
جریان بســـیار قوی وجود داشـــته اســـت؛ 
یکی »جنبـــش غرب زدگی« در نگاه جالل 
آل احمـــد و دیگـــری جریـــان »بازگشـــت 
به خویشـــتن« اســـت کـــه هـــر دوی اینها 
نگاهی به »گذشـــته« دارنـــد و با رویکردی 
و  سیاســـی  صحنـــه  بـــه  باســـتان گرایانه 

اجتماعی ورود می کنند.
واقعیـــت ایـــن اســـت که قرار نیســـت 
میـــراث گذشـــته را تقلیـــد کرد بلکـــه باید 
نسبت خود را از موضع و مقام معاصرت 
با گذشته، تجدد، مدرنتیه و جهان معاصر 
مشخص کنیم. »ســـوژه مسلمان یا سوژه 
ایرانی« از موضع و مقام اکنون قرار اســـت 
وضعیت موجود خود را بازیابد. شریعتی 
به دنبال یـــک »نظم اجتماعی« جدیدی 
است که ســـوژه مسلمان یا ســـوژه شرقی 
در آن نظم اجتماعی جدید از استعمار و 
استثمار به دور باشد و در تثلیث زر و زور و 

تزویر گیر نکند.
نکتـــه دیگر، قرابت شـــدید بیـــن نگاه 
شـــریعتی و امـــام موســـی صـــدر و عالمه 
جعفری با »اریک فروم« است که دو نگاه 
کالن نســـبت به »انســـانیت« و »دیانت« 
دارد و بـــه جـــای تقســـیم بندی و تفکیک 
ادیان بررســـی می کند که کدام تفســـیر به 
انســـان قدرت پویایی، دوســـت داشـــتن و 
دوســـتداری زندگی را می دهد و انســـان را 
از شـــی ءوارگی دور می کند؟ کـــدام قرائت 
انســـان را به بند می کشـــد؟ کـــدام قرائت 
وســـعت و کرانه هـــای انســـانی را محدود 
می کند؟ چنین نگاهی، نگاه اقتدارگرایانه 
بـــه دیـــن اســـت و نگاهی کـــه به انســـان 
قدرت انتخاب و شکوفایی می دهد »نگاه 
انســـانی« است. اتفاقاً شـــریعتی این را به 

گونـــه ای دیگری در کتـــاب »مذهب علیه 
مذهـــب« مطـــرح می کنـــد؛ یعنـــی وقتی 
کـــه »دیگـــری« را در قالـــب اقتدارگرایانه 
می بینیم و یک دید ســـرکوبگرایانه داریم 
دیگر نمـــی توانیم»دیگـــری« را به عنوان 
یک »فرصت« فرض کنیم بلکه »دیگری« 
را همـــواره تهدید فـــرض می کنیم؛ یعنی 
وقتـــی دیگـــری را جوهرگرایانـــه »شـــر« و 
خودمان را جوهرگرایانه »خیر« می بینیم، 
دیگر جای هیـــچ دیالوگی باقی نمی ماند.
دیدگاهی که به غلط به شـــریعتی نسبت 
داده می شـــود ایـــن اســـت کـــه در فضای 
سیاســـی و سیاست هیچ مشروعیتی برای 
»دیگـــری« قائل نیســـت. البتـــه این یک 
طرفه نیســـت در قرائت هـــای نظام های 
چنیـــن  هـــم  نومحافظه کارانـــه  لیبرالـــی 
رویکردی وجود دارد که در چنین فضایی 

»گفت وگو« عماًل صورت نمی گیرد.
ë  شـــریعتی از جملـــه متفکرانـــی اســـت

که بســـیار بر بحث »خودآگاهـــی« تمرکز 
داشته  اســـت ، این در حالی است که یکی 
جامعه  امروز  دغدغه های  اساســـی ترین  از 
ایران »هویت یابی نســـل جوان« اســـت، 
اگر شریعتی می بود چگونه به »من کیستم 

ایرانی امروز« پاسخ می گفت؟
محدثـــی: هویت امری نیســـت که از 
قبل به ما داده شود بلکه در درون جریان 
زندگی ساخته می شود. اینکه من کیستم 
و بـــه کجـــا تعلـــق دارم در درون زندگی 

حاصل می شود.
از شـــریعتی  کـــه  نخســـتین چیـــزی 
آموختـــم ایـــن اســـت کـــه پرســـش ها و 
خواســـت هایی کـــه در مِن نوعـــی وجود 
دارد را به عنوان یک امر بسیار با ارزش و 
اصیل بدانم و به پرسش ها و خواست ها 
اجـــازه جوانه زدن بدهم تا حضورشـــان 
را در زندگی من نشـــان دهند. جوشـــش 
وجودی انســـان و امکانـــات درونی او در 
میـــراث شـــریعتی امـــوری مـــورد تأکید 
اســـت؛ اولیـــن صحبـــت شـــریعتی بـــه 
جوانان و نوجوانان این اســـت که »من تو 
را به رســـمیت می شناسم و تو فی نفسه 
ارزشـــمندی و من تو را موجودی گناهکار 
و مســـتعد انحراف نمی بینـــم« و ما این 
ســـخن را هم در شـــریعتی و هم در امام 
موسی صدر به شکل خیلی جدی تر و با 

توجه بیشتر می بینیم.
»بـــه رســـمیت شـــناختن جوانـــان و 
میـــراث  اساســـی ترین  پویایی هایـــش« 
شریعتی است. شـــریعتی معتقد است 
کـــه بایـــد جـــوان، خـــود و هویتـــش را با 
تجربه هایش بسازد، در نتیجه بزرگترین 
هویت من و شما خودمان هستیم و این 
را در عرصـــه تجربه به تدریج به دســـت 
می آوریـــم و می فهمیم که به کجا تعلق 
داریم. بنابراین من تصور می کنم چه به 
لحاظ فردی و چه اجتماعی، هویت یک 
برنامه و یک شناســـنامه و میراث از قبل 
داده شـــده نیســـت بلکه در روندی پویا و 

فعال ساخته می شود.
کـــه  اســـت  حالـــی  در  ایـــن 
اگزیستانسیالیســـم قرابـــت خاصـــی بـــا 
تفکر دینـــی دارد و انســـان در دین واجد 
اراده اســـت و می توانـــد با اعمـــال خود، 

بســـازد. را  خـــود 
 این امر در شـــریعتی بســـیار پررنگ 
است در نگاه شریعتی هر کسی خود باید 

خودش را بسازد. 
بنابراین بزرگترین سرمایه یک جوان، 
پویایی وجودش و میـــل به تجربه کردن 
است. در این نگاه »گناه« یک امر انسانی 
و »عصیانگری« ویژگی انسان است و ما 
با گناه کردن ساخته می شویم. در نتیجه 
بزرگتریـــن هویـــت من و شـــما خودمان 
هســـتیم و این را در اثـــر تجربه و انتخاب 
گزینه هـــای مختلف به تدریج به دســـت 

می آوریم.
میری: اگر بخواهیم بدانیم شریعتی 
نگاهش به »هویت« چیست؟ باید ابتدا 
ببینیم نـــگاه او به »انســـان« چیســـت؟ 
شریعتی انسان را موجودی »انتخابگر« 
و »عصیانگر« می پندارد چرا که انســـان 
را موجـــودی ثابت نمی بینـــد بلکه آن را 
در حال »شدن« می بیند و تاریخ در حال 
»شدن« اســـت و به قول شریعتی وجود 
انســـان قبل از ماهیت اش  تکمیل شـــده 

است.
اساساً نوع نگاه شریعتی به مدرنیته بر 
اساس »مدرنیته های متکثر« بوده است 
ــــی از »مدرنیته های  ــریعتی در زمان ــ که ش
ــه در نظریه ها  ــ ــــخن می گوید ک متکثر« س
ــــی هنوز اصل  و تئوری های جامعه شناس

نیست. 
ــوان امروز  ــ ــریعتی ج ــ بنا بر دیدگاه ش
ــته  ــ ــود را در گذش ــ ــــت خ ــد هوی ــ نمی توان
ــروز نمی تواند  ــ ــــت و جوان ام بیابد و هوی
ــته شکل  ــ ــــاخت های گذش ــــاس برس براس
ــوان امروز  ــ ــــت ج ــــی هوی ــرد و از طرف ــ بگی
ایرانی نمی تواند یک هویت اروپایی باشد 
ــرا که ما یک موضع و مقامی داریم که  ــ چ
ــام اروپایی متفاوت  ــ ــاًل با موضع و مق ــ کام
است، این موضع و مقام موضوعی است 
ــیار بر آن تأکید داشت و  ــ که شریعتی بس
ــلمان«  ــ ــــن میان، زمانی »جوان مس در ای
ــه مقام و  ــ ــــبت ب ــود که نس ــ ــور می ش ــ متبل
ــــی که در  ــا کمیت و کیفیت ــ ــــع خود ب موض

جهان معاصر هست »آگاهی« یابد.

در اندیشـــه و عمل امام موسی صدر هم 
می بینیـــم کـــه در واقع تأکید بســـیاری بر 

مدخلیت اجتماعی آموزه ها دارد.
اینها قلمروهایی اســـت کـــه به عنوان 
میراث شـــریعتی می توانیم آنها را دنبال 
کنیم. دغدغـــه ای که امروزه وجـــود دارد 
»معنای زندگی« اســـت، نســـل جدید در 
آن بـــا خأل جدی مواجه اســـت و اندیشـــه 
شـــریعتی بســـیار در این زمینـــه می تواند 
آبشخور مناســـبی باشـــد. یکی از مواردی 
که می توانیم به عنوان انتقادی به پیروان 
شریعتی بر آن تمرکز کنیم، این است که 
ما بر پروژه فکری شـــریعتی کار نکردیم و 
نکوشیدیم تا آن را یک گام به جلو ببریم.

میـــری: من به پرســـش شـــما بـــا این 
پرســـش پاســـخ می دهم که اگر شریعتی 
می بود نگاه او به نظام سرمایه داری جهان 

یا به بســـط ســـرمایه داری مدرن چه بود؟ 
شـــریعتی در یکی از آثارش چنین مطرح 
می کند که من نه مارکسی به مسائل نگاه 
می کنم نه وبری بلکـــه »مارکس-وبری« 
بـــه مســـائل می نگـــرم. مارکس-وبـــری 
نگاه کـــردن یعنـــی اینکه وقتـــی در مورد 
جامعه انســـانی حرف می زنیم مناسبات 
اقتصـــادی را به رســـمیت بشناســـیم و از 
طرف دیگر در تحلیل اجتماعی از انسان، 
او را صرفـــاً به مناســـبات اقتصـــادی اش 
تقلیل ندهیـــم بلکه به تحـــوالت فکری، 
معنوی، مذهبی و دینی نیز توجه داشـــته 
باشـــیم. اینجاست که شـــریعتی نزدیک 
می شـــود به آن چیزی که مـــا از آن تحت 
عنوان »مکتب فرانکفورت« یاد می کنیم.

اگـــر شـــریعتی می بود به بســـط نظام 
ســـرمایه داری لجام گســـیخته در جهـــان 
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