
هگل، شريعتي و آزاد كردن سوبژه
عبدالكريمي:  هگل مي گويد روح دوران مدرن آزادي سوبژه است. اين آزادي سوبژه خود را در سه جريان رفرميسم مذهبي، عقل روشنگري و انقالب كبير فرانسه نشان داد. تالش شريعتي براي آزاد كردن سوبژه 
ايراني با هر سه حركت سازگار است. به كساني كه مي گويند شريعتي زمينه ساز بنيادگرايي است، بايد گفت كه اگر شريعتي نبود، به شما نشان مي دادم كه بنيادگرايي امروز چه باليي سر ما مي آورد. روشنفكران 
برجسته اين كشور كه شريعتي را متهم به ايدئولوژي انديشي مي كنند، دچار خطايي هرمنوتيك هستند و به دليل اين اشتباه تاريخي شان اين كشور را از شريعتي به عنوان يكي از سرمايه هايش محروم كرده اند.
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 علي ش�ريعتي اين بار در پژوهشگاه علوم 
انساني و مطالعات فرهنگي؛ حدود سه هفته 
بعد از آنكه جواد طباطبايي در نشس�ت رونمايي از كتاب 
فيلسوف سياس�ت براي چندمين بار به او تاخت و او را در 
كنار ج�الل آل احمد مورد هجمه قرار داد. صندلي هاي پر 
شده سالن حكمت پژوهشگاه در يك روز سرد زمستاني با 
مخاطبيني از سنيني متفاوت اما نشان مي دهد كه شريعتي 
همچنان پر طرف دار است و هنوز خوانندگاني پر و پا قرص 
دارد كه از انديش�ه ها و آثار او دفاع مي كنند. هم انديشي 
انس�ان، جامعه و تاريخ در نگاه ش�ريعتي ديروز در سالن 
حكمت پژوهشگاه علوم انس�اني و مطالعات فرهنگي به 
همت مديريت همكاري هاي بين المللي اين پژوهش�گاه 
با همكاري انجمن جامعه شناس�ي ايران برگزار ش�د. در 
اين هم انديش�ي ش�ماري از اس�تادان علوم اجتماعي و 
علوم انساني همچون احسان شريعتي، سيد محمد امين 
قانعي راد، بيژن عبدالكريمي، س�يد جواد ميري، حس�ن 
محدثي، رحيم محمدي و آيدين ابراهيمي سخنراني كردند 

كه گزارشي از آن از نظر مي گذرد: 

سيد جواد ميري
عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

 بي توجهي آكادمي به شريعتي

اين هم انديش��ي با س��خنان آغازين جواد ميري، دبير علمي 
همايش آغاز ش��د. وي در ابتدا به داليل برگزاري اين جلسه 
اشاره كرد و گفت: برگزاري اين همايش اينجا و اكنون دو علت 
عمده دارد. نخست اينكه بحث هاي زيادي درباره جايگاه دكتر 
ش��ريعتي در علوم انساني ارايه مي شود. به خصوص در برخي 
نشريات بحث هايي مطرح مي شود با اين عنوان كه شريعتي 
متفكر نبوده و در حوزه علوم انساني انديشه اي نداشته و زمان او 
گذشته است و ظرفيت گفتمان شريعتي به پايان رسيده است. 
اين مباحث را باي��د در كنار اينكه جامعه آكادميك ما هنوز از 
گفتمان شريعتي به مثابه يك انديشمند جدي بهره نگرفته 

است، در نظر گفت. 

آيدين ابراهيمي
پژوهشگر علوم اجتماعي

شريعتي در جست وجوي مكان شرقي

 آيدين ابراهيمي نخستين سخنران اين هم انديشي با تاكيد 
بر اينكه بحثش در حيطه علوم اجتماعي قرار مي گيرد، گفت: 
امكان وجود يك جامعه پيش فرض مس��لمي اس��ت براي به 
رسميت شناختن ديگري. در ساحت هاي وجودي ما نيازمند 
پي��ش فرضي به نام جامعه هس��تيم. بر اين اس��اس گفتمان 
ش��ريعتي مي خواهد از طري��ق فرم ها در س��طوح گوناگون 
جامعه توليد كند. وي با تاكيد بر اين بحث كه فرم را از انديشه 
گئورگ زيمل وام گرفته، گفت: بزرگ ترين كار شريعتي ايجاد 
يك جامعه قوي از طريق فرم هاس��ت. شريعتي از طريق اين 
فرم سازي ها اين امكان را بررسي مي كند كه آيا جامعه ايراني 
چه در سطوح هستي شناختي و چه در سطوح ديگر امكان يك 
جامعه قطعي و قدرتمند را دارد. بر اين اساس شريعتي حتي در 
بررسي اسطوره ها مثل جايي كه دست به دامان اسطوره خلقت 
مي شود، به كاركرد آن توجه دارد. شريعتي قصد ساختن يك 
جامعه قدرتمند دارد؛ جامعه اي كه كنش��گران در آن حرفي 

براي گفتن داشته باشند. 

احسان شريعتي
استاد فلسفه

رويكرد شريعتي در سپهر علوم انساني 

احسان ش��ريعتي در اين نشست با اش��اره به مباني فلسفي 
در انديش��ه شريعتي  گفت: پايه فلس��في انديشه ها و رويكرد 
دكتر ش��ريعتي در س��پهر علوم انساني چيس��ت؟ به عبارت 
ديگر، هستي شناس��ي تطبيقي ش��ريعتي ب��ه مثابه مبناي 
انسان شناسي، فلسفه تاريخ و جامعه شناسي، چه شاخصه هايي 
دارد؟ جهان بيني توحيدي نزد ش��ريعتي در نسبت قياسي- 
سنجشي با فلسفه مدرن و معاصر غرب از سويي، اعم از ميراث 
هگلي- ماركسي و يا فلس��فه هاي اگزيستانس )كي يركگور، 
ياسپرس- مارسل و هايدگر- سارتر( و ميراث كالمي- 
فلس��في- عرفاني ايران و اس��الم و شرق از سوي 
ديگر، چه نقاط اش��تراك و افتراقي دارد؟ ارايه 
پاسخي دقيق به اين پرسش بنيادين نيازمند 
فراه��م آمدن ش��رايط امكان 
تعميق، بسط و طرح مباني 
آنتولوژيك و اپيستمولوژيك 
س��رخط هاي اي��ن جهان بيني 
و نيز، آن س��نت فلس��في اي است كه 
انديشه ش��ريعتي در بس��تر آن باليده است: 

ميراث اقبال الهوري. در آس��تانه چهلمين س��الگرد هجرت 
ش��ريعتي و در محدوده اين نشست، تنها در مقام يك تمرين 
آغازين، خواهيم كوش��يد به ترس��يم خطوط كلي س��يماي 
»پديده شناس��ي تاويلي« او بنشينيم و ببينيم كه سير تطور 
طرح افكني هاي ش��ريعتي از زمان درس هاي اسالم شناسي 
ارشاد )طرح هندس��ي مكتب( تا واپسين تز »عرفان، برابري، 
آزادي«، چگونه از »بازس��ازي« اقبالي به  نوعي »واس��ازي« 
ريشه اي تر روي كرده است؟ و با چه روشي به »ساخت گشايي«  
»آنتو- تئو- لوژيك« : كالم و فلس��فه و عرفان و... مي پردازد؟ 
و در پايان، در مس��ير اي��ن واكاوي، در چه ش��رايطي و با چه 
شروطي انديشه شريعتي، با التفات به دستاوردهاي فلسفي 
معاصر، اس��تمرار- و- تحول پذير و تاثيرگذارتر خواهد شد؟ 
كليد فهم فلسفي انديشه ش��ريعتي در سپهر انسان شناسي 
و علوم انس��اني )و در راس س��اير دانش هاي اين قلمرو، تاريخ 
و جامعه شناس��ي (، را در نسبتي كه با هستي )و حقيقت آن، 
ساحت قدسي( مي انديش��د، بايد جست. آنتولوژي شريعتي 
نوعي هستي شناسي »توحيد«، به مثابه »جهان بيني« است. 
جهان بيني ها در عصر مدرن، صورت بندي جديد تصويرهايي 
از جهان  اند كه با تفوق خصل��ت رياضي- فيزيكي از طبيعت، 
همچون پايه فلسفي »ايدئولوژي «هاي دوران تجدد به شمار 
مي آين��د؛ يعني تصويري بنيادين از جهان هس��تي كه از پي 
»گسست هاي معرفت ش��ناختي« علمي طي سده هاي اخير 
در اروپا پديدار شده است. درك سنتي از توجيه هستي، اعم از 
روايت كالمي، حكمي، يا عرفاني آن، هنوز يك »جهان بيني« 
به معناي مدرن كلمه نبود. در جهان و تمدن ايران و اس��الم، 
در عصر جديد، با طرح افكني هاي نوس��ازان انديشه مذهبي، 
اقبال و ش��ريعتي، درك توحيدي از جهان و انس��ان به شكل 
نوع��ي »جهان بيني« جدي��د تبيين و طرح مي ش��ود.درك 
»جهان بينانه« از هس��تي،  نزد اين روش��نفكران انديشه ورز، 
نشانه بارز پروژه »باز- نوسازي« بنيادين فلسفي راهكار اينان 
است. تفاوت هستي ش��ناختي اين نوع »جهان بيني« با كليه 
درك هاي سنتي پيشين در برداشت دگرانديشانه اينان از گذر 
»زمان« اس��ت. براي نمونه، هنگامي كه شريعتي، بر ضرورت 
جايگزين كردن دو عنصر »زمان و علم« به جاي »اجماع – و 
عقل« در كار »اجتهاد« يا بازخواني بنيادهاي »س��نت – و – 
كتاب« يا بهره گيري از دس��تاوردهاي علم��ي و به ويژه علوم 
انساني رمان- و – جهان، تاكيد مي ورزد، اين تفاوت بنيادين 
را به نمايش مي گذارد.از ديگر س��و اما، در اين بازخواني و نقد 
عقيدتي- »ايدئولوژيك« يا بازگشت مدرن به سرچشمه هاي 
سنت و كتاب، موضوع التفات، همچنان »توحيد« است با درك 
و سبكي جديد يا آينده محور آن، در سه بُعد يزدان شناختي، 
هستي ش��ناختي و انسان ش��ناختي و اين بار، ب��ه مثابه يك 
جهان بيني »رهايي بخش«. آ رمان نجات و رس��تگاري ديني 
در اين خوانش جديد، تبديل به اي��ده و ايدئولوژي راهنماي 
عمل مي ش��ود، در معناي اتوپيايي- انتقادي- اعتراضي آن، 
يعني به معناي اوليه فرانسوي كلمه نزد دستوت دوتراسي و 
ايدئولوگ هاي انقالب فرانسه و نه با بار منفي در تعاريف بعدي 
و پساماركسي مفهوم. اين »خود- آ گاهي رهايي بخش« ديگر 
نوعي پروژه- و- پروگرام آزاد  شدن از »چهار زندان« طبيعت 
)با انقالب ه��اي علمي و فن آورانه( تاري��خ و جامعه )با مبارزه 
طبقاتي و سياس��ي در راه عدالت و آزادي(، و روان ناخودآگاه 
است )با اخالق معنوي و عرفان(.شناخت شاخصه هاي اين نوع 
»خود«- آگاهي آينده نگر، به شكل سلبي و تنزيهي، تنها با اتخاذ 
نوعي خط مشي ضد »استحماري« )در دو سنخ كهنه سنتي 
و مدرن ايدئولوژيك آن(، ممكن و ميس��ر مي شود. استحمار، 
بيگانگي با »خود« ، يا خودفراموشي است. اسم كوچك فلسفه 
اقبال و شريعتي »فلسفه خودي« است. فراخوان به »بازگشت 
به خويش« برگش��ت به گذش��ته تاريخي و تاريخ در گذشته 
نيست، از سرگيري خودانديشي براي »خود« شدن انساني و 
آينده سنت و سنت آينده يا به تعبير شريعتي، »تاريخ فردا« 
است.روش معرفت شناختي جهان بيني توحيدي شريعتي، به 
تصريح وي در اسالمشناسي ارشاد، نوعي پديدارشناسي است. 
فنومنولوژي يا پديده شناس��ي يك متدلوژي قطعي و يقيني 
سبك دكارتي نيست؛ بلكه بيشتر نوعي »شباهت خانوادگي« 
است ميان دس��ته اي از رويكردهاي راهبردي پديده شناسان 
پس از هوسرل، كه در بازبيني و تجديدنظر در روش دكارتي، با 
شعار »بازگشت به خود چيزها«، »التفات« آگاهي را كه همواره 
آگاهي از چي��زي، يا متعلق آگاهي اس��ت، راهنماي مطالعه 
تجربه هاي زيسته وجدان قرار دادند و با استفاده از شيوه هاي 
»فروكاست« و »برساخت« و »واساخت« )ساخت گشايي(، 
شالوده نهادها و نظام هاي متصلب متافيزيكي تاريخ فلسفه را 
مورد نقادي ساختاري و بنيادين قرار دادند.شريعتي اين روش 
را در تبيين تاويلي – هرمنوتيكي جهان بيني توحيد، با توصيف 
ساخت گش��ايانه مباني هستي شناختي، مانند بود و نمود، دو 
عالم »غيب و شهاده« و »سنت و آيه«، به كار مي گيرد و اصوال 

»آيه شناسي« را همان فنومنولوژي مي خواند.
از س��وي ديگر، با توجه به كارب��رد روش ديالكتيكي، متاثر از 
هگل و ماركس، كه »وحدت وحدت و تضاد« را همچون منطق 
حركت و پويش در هستي طبيعت و تاريخ تعريف مي كند؛ اين 
پرسش طرح مي شود كه نسبت ميان اين دو روش ديالكتيكي و 

فنومنولوژيك كدامست؟در واقع، ديالكتيك مورد نظر شريعتي 
را مي بايست در سنت شرقي – عرفاني آن، مثال نزد مولوي، و 
به ش��يوه توحيدي، يعني غيرايدئاليستي- غيرماترياليستي 
فهميد. از اين رو، ديالكتيك نزد شريعتي، بيشتر به »پارادوكس« 
و »جه��ش« انديش��ي كركگ��ووردي نزديك مي ش��ود تا به 
»سنترسازي هاي سوبژكتيويس��تي – ابژكتيويستي هگي- 
ماركس��ي.همچنان كه، در بحث از فطرت و طبيعت انساني، 
انسان شناس��ي توحي��دي اقبال و ش��ريعتي، نه ب��ه بدبيني 
لوتري درباره ذات انس��اني و نه به خوش بيني »اومانيس��تي« 
آراسموسي، شباهت دارد، به رغم استفاده وافر از اصطالحاتي 
چون »اومانيسم« و »پرتستانتيسم« و...و در همين جا به يكي 
از زمينه هاي سوءتفاهم هاي رايج در كار شريعتي پيرامن نحوه 
استفاده و اخذ يا تاثيرپذيري از مفاهيم و مكاتب و »ايسم «هاي 
گوناگ��ون در تاريخ انديش��ه غرب پي مي بريم: اين ش��كل از 
استفاده با تساهل و تس��امح مي تواند موجب بدفهمي شود و 
شده اس��ت: ايدئولوژي، ديالكتيك، اومانيسم، پرتستانتيسم، 
اگزيستانسياليسم، سوسياليسم و... تمامي واژگان التين تبار 
را مي بايس��ت در آثار ش��ريعتي، با مالحظه جامع، يعني با در 
نظ��ر گرفتن نقدهاي هم��راه هر كاربرد، بازبين��ي كرد )براي 
نمونه، نگاه »انس��ان، اسالم، و مكتب هاي مغرب زمين« و نقد 
تك تك اي��ن ايدئولوژي ها(.مجموعه مضمون هاي فلس��في 
غرب شناس��انه ش��ريعتي چنين مي آموزد كه او روشنفكري 
خودانديش، از تاريخ انديش��ه غربي، شيوه هاي انديشيدن به 
ريش��ه هاي ش��رقي، ايراني، و اس��المي خويش، را مي آموزد. 
از اين رو، در س��نتز نهايي »عرفان، براب��ري، آزادي«، به رغم 
آموختن از فلسفه هاي اگزيستانس و فنومولوژي و هرمنوتيك 
و... در سپهر هس��تي و انسان شناسي، چنان كه از دموكراسي 
و جمهوريخواهي و ناسيوناليس��م و ليبراليسم و آنارشيسم در 
زمينه آزاديخواهي و از سوس��يال دموكراسي و سوسياليسم 
و آناركو كمونيس��م و تئوماركسيس��م، در حوزه عدالت طلبي 
در اس��تفاده از منابع و معادل هاي نمادين شرقي، حالج، بودا، 
مزدك و جمع هم��ه، منفاد و تخته بند س��احت و فرهنگي- 
تمدني مدرنيته و پست مدرنيته نيست!پروژه فلسفي شريعتي 
با اجتناب از ورود به پرس��مان و تمايزگذاري متافيزيكي و انتو 
تئولوژيكي، از سرگيري انديشه سياسي، به مثابه »دولت شهر 
انديشي« )متمايز با فقه و رساله نويسي اخالقي سنت نصايح و 
مرآت الملوك ها و آداب سلطانيه و...(، در جهان اسالم و ايران، 
همتراز و پس از فارابي و ابن خلدون، بود در دوران آخر عمر اما 
او بر ضرورت اس��الم و انسان شناسي فلسفي تاكيد ورزيد و به 
فرزندش توصيه كرد كه فلسفه بخواند و از غرب آغاز و به شرق 
ختم كند.ميراث فلسفي »فلسفه خودي« اقبال و »جهانبيني 
يكتايي- يكتويي« شريعتي، نقطه عزيمت راه و كار ما پويندگان 
اين مسير، رنس��انس و رفرماس��يون، نوزايي ملي و نوپيرايي 
مذهبي بود ما پس از ش��ريعتي با پديده بنيادگرايي با رويكرد 
اقتدار و عظمت گرا به تاريخ و س��نت در ايران و جهان اسالم، و 
در س��طح جهان روا با عصر پساها- و- پايان هاي كالن روايات، 
ايدئولوژي ها روبه رو شديم.ش��ريعتي، به مثابه روش��نفكري 
پسا-استعماري با مالحظه جغرافياي حرف، مي آموزاند كه ما 
ايراني مسلمان( دو زمان داريم، زمان اجتماعي )سده هاي ميانه( 
و زمان تقويمي )سده جديد بيستم(. نكته مهم تر اما امروز توان 
طرح همزمان پرس��مان اين دو زمان است زيرا اين دو زمان در 
آن واحد، در هم تنيده اند: »بنيادگرايي )يا س��نت گرايي عصر 
مدرن( بازخورد feed back وضعيت )اولترا( مدرن است، لذا 
صورت مساله فقط اين نيست كه چگونه از سنت به مدرنيته گذر 
كنيم؟« )پرسش قرون وسطي( يا چگونه از مدرنيته به وضعيت 
پسامدرن كنوني گذريم؟، )پرسش دوران معاصر جهان( بلكه 
پرسمان از سويي، اين است كه »در دافعه تهاجم تجدد چگونه 
به پيش تجدد در نغلتيم؟ و از ديگر سو اين كه فراسوي سنت و 

تجديد بديل پيشاروي فردا كدامست؟«

بيژن عبدالكريمي
پژوهشگر و استاد فلسفه

شريعتي بوي نا گرفته است

بيژن عبدالكريمي نيز در اين نشست بحث خود را با اشاره به 
اينكه روزگار ما با روزگار ش��ريعتي تفاوت هاي بنيادين دارد، 
آغاز كرد و گفت: افق تاريخي و معنايي روزگار ما با افق تاريخي 
و معنايي روزگار ش��ريعتي تفاوت بنيادين دارد. شريعتي در 
آخرين دهه هاي دوران مدرنيته متقدم زندگي كرد، اما در چند 
دهه اخير كه به لحاظ زمان شناختي ممكن است 30-40 سال 
باشد، ما به لحاظ تاريخي وارد دومين شكاف تاريخي خودمان 
ش��ديم، اين رخداد به ويژه از زمان فروپاش��ي اتحاد جماهير 
ش��وروي به وقوع پيوسته اس��ت و ما دوران مدرنيته متاخر يا 
دوران پس��ت مدرن را تجربه مي كني��م و در نتيجه براي فهم 
ش��ريعتي با يك مانع هرمنوتيكي مواجه هستيم. البته از اين 
س��خن نبايد نوعي تاريخ گرايي را نتيجه گرفت و به هيچ وجه 
نمي گويم دوران شريعتي به پايان رس��يده است. به هر حال 
دوران ما با دوران افالطون و آگوس��تين و... متفاوت است، اما 
اين به معناي آن نيس��ت كه نمي توان به اين متفكران رجوع 
كرد. تاريخ گرايي به نوعي بربريت منجر مي شود. بر عكس من 

معتقدم در انديشه هاي متفكران پيشين مي توان مولفه هايي را 
يافت، منوط به اينكه بتوانيم از بصيريت هايي كه در دوران هاي 
تاريخي ديگر ش��كل گرفته، به��ره بگيريم. اين بس��تگي به 
فرهيختگي خواننده دارد. خواننده اي كه فرهيخته نباش��د، 
نمي تواند از انديشه هاي بزرگان بهره بگيرد. كسي كه مدعي 

تفكر است، بايد با اين نكته هرمنوتيكي آشنا باشد. 

 هم دانشگاه ما منحط است و هم جريان روشنفكري مان
عبدالكريمي در ادامه بحث خود با اشاره به ناكارآمدي دانشگاه 
در جامعه ما آن را منحط خواند و افزود: انحطاط تنها به جامعه 
و قدرت اختصاص ندارد. دانش��گاه ما منحط اس��ت. جريان 
روشنفكري ما منحط است. ما قدرت خوانش متن را از دست 
داده ايم. به همين دليل نمي توانيم نس��بت به متن گش��وده 
باشيم و آن را به سخن در آوريم. معناي متن چيزي نيست كه 
در گذشته مانده و ما بايد برگرديم و آن را بيابيم. با هر خوانش 
تازه اي از متن، معناي تازه اي از متن زاده مي ش��ود. معنا با هر 
خوانشي خلق مي شود. متعجبم كه برخي به من مي گويند تو 
ش��ريعتي را تحريف مي كني! چنين نيست. من بر اساس افق 
معنايي و تاريخي خودم اجازه مي دهم ش��ريعتي با من سخن 
بگويد. عبدالكريمي با اش��اره به خوانش هاي متعددي كه از 
شريعتي تاكنون شده گفت: قريب به اتفاق خوانش هايي كه از 
شريعتي شده، يا خوانش از او در افق گذشته يا خوانش در افق 
حال اس��ت. متاسفانه امروز شريعتي بوي نا گرفته و متعلق به 
گذشته شده است. اين كينه البته قابل فهم است، اما قابل تاييد 
نيست. دوستداران شريعتي نيز به قامت شريعتي نبودند. هيچ 
يك از دانشجويان و شاگردان و كساني كه با شريعتي نسبتي 

دارند، به قامت اين مرد نبودند.
  شريعتي در برابر سنت گرايان و اصحاب روشنگري

عبدالكريمي سوال نخست بحث خود را نسبت تفكر شريعتي 
با آين��ده ايرانيان خواند و گفت: آينده ما ايرانيان به اعتقاد من 
از رهگذر از اين مولفه ها خواهد گذش��ت. شريعتي بر خالف 
سنت گرايان ما و بر خالف بس��ياري از شيفتگان عقل مدرن، 
با عقل مدرن منفعالنه برخورد نكرد. او با جهان مدرن فعاالنه 
برخورد كرد. او در مقايس��ه با س��نت گرايان م��ا مواجهه اي 
منفعالنه و كينه توزانه و عكس العملي با جهان مدرن نداشت. 
نحو مواجهه او با جهان مدرن، از سنخ كنش بود و نه واكنش. 
آينده تفكر ما ايرانيان نيز از رهگذر كنش فعاالنه با جهان جديد 
خواهد گذشت. در عين حال شريعتي بر خالف بخش عظيمي 
از روشنفكران ما آنچنان شيفته تمدن و فرهنگ جديد نشد كه 
ما را به مضمحل شدن در فرهنگ غربي دعوت كند. وي گفت: 
شريعتي بيش از بسياري از سنت گرايان ما اجتناب ناپذيري 
مدرنيت��ه را درك كرد. او به هيچ وجه نكوش��يد در مواجهه با 
جهان مدرن، به جهاني ش��به تاريخي و اسطوره اي پناه ببرد. 
تفكر شريعتي اسطوره اي نيست، اگرچه از اسطوره ها استفاده 
مي كند. آثار ش��ريعتي مملو از اسطوره اس��ت، همچنان كه 
فرهنگ ما مملو از اسطوره است، اما كاربرد اسطوره، به معناي 

تفكر اسطوره اي نيست. 
 خطاي هرمنوتيكي روشنفكران در مواجهه با شريعتي

عبدالكريمي در ادامه گفت: امروز متاسفانه سنت گرايان ما به 
گونه اي از سنت تاريخي دفاع مي كنند كه با مولفه هاي جهان 
جديد سازگاري ندارد. هگل مي گويد روح دوران مدرن آزادي 
سوبژه است. اين آزادي سوبژه خود را در سه جريان رفرميسم 
مذهبي، عقل روشنگري و انقالب كبير فرانسه نشان داد. تالش 
شريعتي براي آزاد كردن سوبژه ايراني با هر سه حركت سازگار 
است. به كساني كه مي گويند شريعتي زمينه ساز بنيادگرايي 
اس��ت، بايد گفت كه اگر شريعتي نبود، به شما نشان مي دادم 
كه بنيادگرايي امروز چه باليي س��ر ما مي آورد. روشنفكران 
برجسته اين كشور كه شريعتي را متهم به ايدئولوژي انديشي 
مي كنند، دچ��ار خطايي هرمنوتيك هس��تند و به دليل اين 
اشتباه تاريخي ش��ان اين كشور را از شريعتي به عنوان يكي از 

سرمايه هايش محروم كرده اند. 

حسن محدثي 
جامعه شناس و پژوهشگر

نگاه دوگانه به شريعتي

حس��ن محدثي در آغاز به رابطه خود با شريعتي اشاره كرد و 
گفت: براي من ش��ريعتي متني است كه شاگردي مي خواهد 
آن را بخواند و مدام بياموزد. دوره طوالني براي من اين امر اتفاق 
افتاده و رابطه شاگردي را با آن دارم. گاهي عليه آن مي شورم و 
گاهي از آن مي آموزم. همواره نگاه دو گانه اي به شريعتي دارم، 

گاهي او را نقد مي كنم و گاهي از او مي  آموزم. 
 انسان شناسي شريعتي

اي��ن جامعه ش��ناس در ادامه بحث خود را بر انسان شناس��ي 
شريعتي متمركز خواند و گفت: احساس مي كنم در اين زمينه 
كشف تازه اي كرده ام. در انسان شناسي ديني، انسان موجودي 
است كه وديعه اي الهي پيش��اپيش در او قرار گرفته است. در 
نتيجه در آن نگاه به نحو متافيزيكي از انس��ان س��خن گفته 
مي شود و اين انسان بايد در اين جهان به همان امر متافيزيكي 
بازگ��ردد. ماورا از قبل در تفكر ما مفروض تلقي مي ش��ود و ما 
اساس��ا از جهان ماورايي آمده ايم و بايد اين وديعه را به همان 
جا بازگردانيم. عالم ديني ما وقتي از هبوط س��خن مي گويد، 
هبوط تنزل از قلمرويي از هستي به هستي پايين تري است. اما 
در جهان مدرن تفكر متافيزيكي مجالي براي باورپذير بودن 
ن��دارد. متفكراني چون هابرماس از بح��ران تفكر متافيزيكي 
س��خن رانده اند و گفته اند، ما در جهان پسامتافيزيك زندگي 
مي كنيم. در نتيجه اساس��ا تبيين هاي اس��تعاليي از انسان و 
جهان، مس��موع واقع نمي شوند و بنابراين براي تبيين جهان 

بايد تبيين هاي اين جهاني و درون ماندگار ارايه دهيم. 
 كويريات شريعتي

محدثي در بحث بعدي به فهم كويريات ش��ريعتي پرداخت و 
گفت: كويريات بخش مهمي از آثار و انديشه هاي شريعتي است 
و دو كتاب هبوط و كوير از آثار مهم او اس��ت. او اين آثار را جزو 
آثار ادبي خودش تلقي مي كند و بر اين اساس بسياري قرابتي 
ميان اين آثار و ساير آثار او نيافتند. در حالي كه به نظر من اين 
برداشت درست نيست. به گمان من مساله اصلي كه شريعتي 
و پيش از او موريس بلوندل به آن مي پردازند، معناي حيات و 
زندگي است. ايشان معتقدند كه مساله اساسي انسان اين است 
كه انس��ان چه هدفي دارد؟ اين مشكل بنيادي انسان است. از 
منظر شريعتي تعريف انسان به نحو پيشيني و امر كلي درست 

نيست. انسان از نظر شريعتي چيزي جز شدن انسان نيست. 
 ماورا به نحو درون ماندگار

محدثي همچنين براي نش��ان دادن چگونگ��ي حضور ماورا 
در جهان گفت: ش��ريعتي در كتاب اسالم شناسي 2 در پاسخ 
به سوالي چنان پاس��خ مي دهد كه نش��ان مي دهد، ماورا در 
نظرش مفروض در نظر گرفته نشده است. بلكه به شكل درون 
ماندگار از دل زندگي برمي آيد. او انس��ان را متفاوت از جهان 
در نظر مي گيرد و در عين ح��ال او را در درون تاريخ و محيط 
مي داند. او تجربه بيگانگي انس��ان با جايي كه در آن زيس��ت 
مي كند و احس��اس تنهايي و جدايي را تجربه كوير مي خواند. 
كويريات يعني سخن گفتن از اين تجربه و اين تجربه كه انسان 

بيگانه اس��ت و احساس تنهايي مي كند. اينجاست كه متفكر 
درده��اي خودش را با خودش واگوي��ه مي كند. كوير را نبايد 
ب��ه عنوان يك متن ادبي خواند، بلكه باي��د آن را زندگي كرد. 
هركدام از ما مي توانيم تجربه كوير داش��ته باش��يم و جهاني 
كه در آن زندگي مي كنيم، كوير است. در اين حالت است كه 
وقتي كوير را تجربه مي كني��م، تازه هبوط مي كنيم. در تفكر 
شريعتي تمام انسان شناس��ي سنتي وارونه مي شود. در تفكر 
شريعتي هبوط قبل از كوير نيست، بعد از كوير است. برخي با 
تفكر سنتي به دليل درنيافتن اين نكته هبوط را قبل از كوير 
دسته بندي كردند. در حالي كه به نظر من با اين ديدگاهي كه 
مطرح كردم، شريعتي اول كوير را نوشته و بعد هبوط را تجربه 
كرده اس��ت، تاريخ انتشار كتاب ها نيز در واقعيت اين را نشان 
مي دهد. بنابراين اس��م كتاب بايد هبوط پس از كوير باش��د. 
هبوط در تفكر شريعتي پسيني است، برخالف تفكر سنتي. 
تجربه غربت تنهايي نزد شريعتي منجر به جدايي مي شود كه 

همان هبوط است. 
 آفرينش پسيني

 محدثي در پايان با قرائت بخش هايي از هبوط شريعتي گفت: 
شريعتي در بحث خود نش��ان مي دهد كه چگونه ماورا از دل 
همين جهان  زاده مي ش��ود و امري پيشيني نيست. غيب در 
تفكر شريعتي از پيش داده نشده بلكه محصول پسيني زيستن 
انسان است. ماورا بر خالف تفكر سنتي كه از قبل لحاظ مي شود، 
در بحث هبوط شريعتي، هبوط امري اگزيستانسيل و پسيني 
است كه از دل زيستن در جهان پديد مي آيد و ماوراطلبي است 
در دل زندگي. ماورا از دل اين تجربه مطالبه ديدني مي كنند كه 
آن ميوه در دسترس نيست. در نتيجه در تفكر شريعتي از دل 
زيست اين جهاني زاده مي شود. او وقتي از مفاهيمي چون غيب 
و ماورا سخن مي گويد، اين مفاهيم به نحو درون ماندگار طرح 
شده است. تجربه هبوط نزد شريعتي امري كيهاني و متافيزيكي 
نيست، بلكه تجربه اي اگزيستانسيل است. نزد شريعتي هبوط 

داستان آفرينش پسيني انسان به دست خويشتن است. 

محمدامين قانعي راد 
پژوهشگر و استاد علوم اجتماعي

شريعتي فرزند زمانه شكست است

محمد امين قانع��ي راد بحث خود را با اش��اره به ضرورت نقد 
شريعتي آغاز كرد و گفت: ش��ريعتي آن قدر ارزش دارد كه ما 
امروز ادبيات و متون او را مستمسكي براي انديشيدن قرار دهيم. 
كساني بيش از همه صالحيت اين را دارند كه به شريعتي نقد 
كنند كه با شريعتي فكر كنند. با شريعتي فكر كردن به معناي 
اين نيست كه متون او را مقدس تلقي كنيم. شريعتي يك متفكر 
بود و باب تفكر را به اين معنا در جامعه ما گشود كه بحث چه بايد 
كرد را مطرح كرد. ش��ريعتي كسي بود كه كل دستگاه فكري 
بومي و سنتي و جديد به ميزاني كه با آنها آشنا بود، را به خدمت 
فكر خودش در آورد و تالش كرد به س��نتزي برسد. شريعتي 
جرات سنتزسازي داشت. مهم ترين سنتز او نيز سنتز اسالم، 
سوسياليسم و اگزيستانسياليسم بود. اين جامعه شناس تفكر 
را نوعي مخاطره خواند و گفت: تفك��ر افت و خيز دارد و با اين 
نشيب و فرازهاست كه ما جلو مي رويم. شريعتي مي خواست 
تقليد فكري را بشكند. ادعاي او البته ايجاد يك دستورالعمل 
كلي و همه جانبه نداش��ت. در بستر زمانه خودش مي زيست و 
فكر مي كرد و خطاهاي فكري نيز داشت. بنابراين ما به شريعتي 
فكر مي كنيم. اين ويژگي نقد درون ماندگار است، در مقابل نقد 
انتزاعي كه در بستر انديشه خود ش��ريعتي نبود. نقد درون از 
شريعتي توجه به متن شريعتي و توجه به بستر فكري او است. 
همچنين امروز بايد شريعتي را وارد پروژه فكري خودمان كنيم، 

حتي اگر به توسعه مي انديشيم. 
رابطه شريعتي و مصدق

قانعي راد در بخش ديگري از سخنانش شريعتي را متفكري 
خواند كه با بس��تر اجتماعي و سياسي ارتباطي وثيق داشت 
و گف��ت: در اين نگاه هر نوع كنش معرفت��ي نيز نوعي كنش 
اجتماع��ي و سياس��ي اس��ت. از اين حيث مي توان انديش��ه 
شريعتي را تبارشناسي كرد. او خودش را به تبار اقبال و سيد 
جمال منتس��ب مي كند. اما ممكن است جامعه شناسان در 
تبارشناسي او به نتايج متفاوتي برسند. با توجه به متن و زمينه 
ش��ريعتي، مي توانيم امكانات انديش��ه او را دريابيم و متوجه 
مي ش��ويم كه چرا ش��ريعتي در آن زمينه هاي اجتماعي به 
گونه ديگري نمي توانست بينديشد. بر اين اساس تبار انديشه 
ش��ريعتي به نظر من به دكتر محمد مصدق بازمي گردد و به 
شكس��ت نهضت ملي ش��دن نفت و بحث كودتاي 28 مرداد 
1332. ش��ريعتي فرزند زمانه شكست اس��ت. اين نكته را به 
خوبي در كوير ش��ريعتي مي توان بازياف��ت. قانعي راد گفت: 
شريعتي و آثارش شكست زمانه يعني شكست پس از كودتا را 
 speech act در خود منعكس مي كند. اينجاست كه مقوله
مطرح مي شود. او در زمانه شكست از يكسو با دربار و استبداد، 
از س��وي ديگر با برخي امپرياليسم و از س��وي ديگر با برخي 
جريان هاي سنتي هستند كه از استبداد حمايت كردند و در 
نهايت با حزب توده مواجه است. او البته از خود زمانه متاثر است 
و ممكن است حتي از خود انديشه حزب توده نيز متاثر باشد. 
قانعي راد به ش��كل گيري جامعه انقالبي در سال هاي پاياني 
دهه 1340 و آغازين دهه 1350 گفت: بعد از شكست نهضت 
ملي كردن، با توجه به حضور امپرياليسم و استبداد و... جامعه 
ما ب��ه تدريج از يك پروژه ايجابي ك��ه محمد مصدق دنبالش 
بود، به يك پروژه انقالبي رسيد. شريعتي نيز فرزند زمان بود، 
ضمن آنكه مي دانست انديشه اهميت دارد. بنابراين شريعتي 
در ارتباط با شرايط زمانه پروژه خود را مطرح كرد. او نسبت به 
مصدق تصويري دارد و در نامه اي كه از اروپا به مصدق مي نويسد 
و مي گويد پير من در احمدآباد در حصر است، اين نكته را نشان 
مي دهد. بنابراين ش��ريعتي از كنج آكادمي آغاز نكرد و از كف 

خيابان آغاز كرد. 
مدرنيته: پروژه شريعتي

وي خود را از عالقه مندان پروژه شريعتي خواند و گفت: البته 
اين پروژه را خيلي مي شود نقد كرد. پروژه او نه غرب ستيزي 
بود، نه ضديت با امپرياليس��م، نه ضديت با روحانيت و... 
پروژه شريعتي مدرنيته بود، با دو مولفه آزادي و عدالت. 
او آزادي و عدالت را به گونه اي جدي دنبال مي كند. در 
آزادي توجه او به فرديت است و نگاهش به آزادي خيلي 
راديكال اس��ت. مفهوم شريعتي از آزادي بسيار مدرن 
است. مفهوم عدالت نيز در انديشه شريعتي از انديشه 
سوسياليستي آمده اس��ت. تا جايي كه گاه نگاه جبر 
طبقاتي در ديد او مش��هود است. همچنين شريعتي 

متوجه بحران دموكراسي اس��ت. او بحران دموكراسي را 
به شيوه اي كه توكويل و مانهايم مطرح مي كنند، يعني جدا 
افتادن عدالت و آزادي مطرح مي كند. شريعتي معتقد است 
باي��د آزادي و عدالت را با هم پيون��د داد. او اين دو مفهوم را با 
مفهوم عرفان پيوند مي دهد. او اين سه را عامل رستگاري انسان 
و در عين حال عامل انفجار و شكست هستند. او مذهب عليه 
مذهب، سوسياليسم عليه سوسياليسم و آزادي عليه آزادي 
را مطرح مي كند و معتقد است اين سه هم حيات انسان را در 
طول تاريخ شكل داده اند و هم توانسته اند موجب فجايع شوند. 

گزارش

محدثي: 
متفكراني چون 

هابرماس از 
بحران تفكر 
متافيزيكي 

سخن رانده اند 
و گفته اند 

ما در جهان 
پسامتافيزيك 
زندگي مي كنيم

روشنفكر 
خود انديش

 : يعتي ش�ر ن  حس�ا ا
مجموع�ه مضمون ه�اي 
فلس�في غرب شناسانه 
شريعتي چنين مي آموزد 
روش�نفكري  و  ا ك�ه 
خوداندي�ش، از تاري�خ 
انديشه غربي، شيوه هاي 
انديشيدن به ريشه هاي 
شرقي، ايراني، و اسالمي 

خويش، را مي آموزد.

محسن آزموده

 هم انديشي انسان، جامعه و تاريخ در نگاه شريعتي با سخنراني
 احسان شريعتي، محمد امين قانعي راد، بيژن عبدالكريمي، جواد ميري و حسن محدثي

خطاي هرمنوتيك  مخالفان شريعتي

مهري جمشيدي / اعتماد

قانعي راد: 
شريعتي 
و آثارش 
شكست 

زمانه يعني 
شكست پس 
از كودتا را در 
خود منعكس 

مي كند

بوي ناي شريعتي
عبدالكريم�ي: قريب به 
اتفاق خوانش هايي كه از 
شريعتي شده، يا خوانش 
از او در اف�ق گذش�ته يا 
خوانش در افق حال است. 
متاسفانه امروز شريعتي 
بوي ن�ا گرفته و متعلق به 
گذشته ش�ده است. اين 
كينه البته قابل فهم است، 
اما قاب�ل تاييد نيس�ت. 
دوستداران شريعتي نيز 
به قامت شريعتي نبودند. 
هيچ يك از دانشجويان و 
ش�اگردان و كساني كه با 
شريعتي نس�بتي دارند، 
به قامت اين مرد نبودند. 


