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مقصــود فراســتخواه: شــریعتی و دین گرایی 
خشونت آمیز و افراط گری مذهبی

حداقل یک مســئله که می توان گفت هم از مهیب ترین 
مســائل زمانه ماست وهم روشــنفکری دینی در قبال آن 
به طور ویژه مســئول دانسته می شــود »بازخیز دین گرایی 
خشــونت آمیز و افراط گــری مذهبی« اســت. شــاهد 
انــواع افراط گرایی مذهبــی و دین اندیشــی و دین گرایِی 
خشــونت طلب بودیم که هم در حوزه های دینی مسیحی 
و یهود )امریکا و اســرائیل( و هم با مقیاس های به مراتب 
بیشــتر در حوزه های اســامی خاورمیانه و شمال آفریقا 
و جنوب آســیا و هم حتی احیانًا در ادیان دیگر آســیایی 
خود را نشــان می داد. در اینجا نباید همه چیز را به عوامل 
معرفتی و روانــی و تاریخی و رفتاری و منفعتی و منزلتی 
در خود افراط گرایی مذهبی نســبت داد؛ زیرا یک طرف 
دیگر قضیه نیز عملکردها و ساختارهای مدرن بود که در 
آن ها انواع نواقص و کژی ها النه داشت مثل ماده گرایی، 
بی بندوباری و از همه مهم تر گرایش آشــکار یا پنهان به 
رانــدن دین از حوزه عمومی به حوزه خصوصی به عاوه 
خطاهای سیاســی فاحــش و خاصی مثــل طرفداری از 
اســرائیل در برابــر اعراب و فلســطینیان، یــا حمایت از 
دولت های فاســد و ســرکوبگری در آســیا و آفریقا که 
در برنامه های مدرنیزاســیون و توسعه خود نیز حساسیت 
کافی به عدالت و به متوازن ســازی منافع برابر برای همه 
گروه های اجتماعی در شهرها و روستاها و به برخورداری 

آن ها از بخت های زندگی نشان نمی دادند.
می گویند روشنفکری مذهبی در قبال پیدایش و گسترش 
این نوع افکار و گرایش ها و رفتارها مسئولیت دارد؛ حتی 
اگر هم خود نمی توانســت این نوع پیامدهای سیاســی و 
اجتماعی را پیش بینی بکند و چنین افکار و گرایش هایی 

به مثابه امری مدنی و اجتماعی به جای تقلیل آن به سطح 
خصوصی بود. گذشــته از این، شــریعتی بــه یک نظر، 
پیش رو فکر جماعت گرایانه در اندیشــه اجتماعی ایران 
اســت. او با هوشــمندی دریافته بود که اصواًل نمی توان 
از »فرد انســانی« به طور انتزاعی و به دور از جامعه سخن 
گفت. شریعتی در مقام یک روشنفکر از مسؤولیت شایِع 
الئیســیته در اخراج دین از حوزه عمومی و پیامدهای آن 
در تحریک به شورشگری دینی حقیقتًا مبّرا ماند. شریعتی 
در آرای خود خیلی هم چشم بسته دین را به حوزه عمومی 
فرانخوانده بود، آن را همه کاره حوزه عمومی ندانسته بود، 
نهادی مافوق ســایر نهادها نخواسته بود و یکسره آن را بر 
حوزه عمومی مسلط نســاخته بود. در اینجاست که باید 
به دومین رهیافت در میراث فکری شریعتی اشاره بکنم.

گاهی هــای شــریعتی این بود  رهیافــت دوم در ســپهر آ
که »دین، یک مســئله اســت و در همان حــال راه حل 
نیــز هســت«. دین بــاوری و دیــن داری و دین خویی و 
دین اندیشی در مسیر تاریخی خود با انواع جزمیت ها و با 
گریز از عقانیت انسانی و با جهالت و تعصب و استبداد 
و پدرساالری فکری و اجتماعی درآمیخته است؛ اما تمام 
هنر روشنفکری از نوع شــریعتی این است که می گوید 
دین در همان حال که یک مسئله است راه حل نیز هست. 
تنهــا با تحول و تجدد درک دینــی و بازنوآفرینی زندگی 
دینی اســت که انســان های دیــن دار و اجتماعات دینی 
خواهند توانســت حضور خاق و مثبــت درون زایی در 
دنیای معاصر و جدید خود داشته باشند، خردورزی بکنند 
که دین نیز در آن و در کنار دیگر ســاحت های انســانی 
ماننــد عقل وعلم و اخاق و هنر، بتواند ســهم خاق و 
سازنده و نجیبانه ای در تعالی حوزه عمومی داشته باشد.

رهیافت سوم در میراث شریعتی، روی آورِد پدیدارشناختی 

اکنون، ما و شریعتی
پاسخ اندیشمندان به پرسش از مسئله دوران و ظرفیت های میراث فکری شریعتی

از چند ماه پیش از برگزاری ســمپوزیوم »اکنون، ما و شــریعتی« که قرار بود در میانه تیرماه سال جاری برگزار شود و با لغو موقت به آذرماه 
امســال موکول شــده، کمیته برگزاری ســمپوزیوم برای فراهم آوردن زمینه فکری و ذهنی الزم اقدام به طرح دو پرســش کلیدی با شماری 
از اندیشــمندان و شــریعتی پژوهان کرد و از آن ها خواســت تا پاسخ خود به این دو پرســش را عرضه کنند: پرسش نخست ناظر بر شناخت 
مســئله دوران از منظر این اندیشــمندان؛ و پرســش دوم، ناظر بر امکان اســتخراج پاسخی برای این پرسش با کاربســت و الهام از میراث 
فکری شــریعتی بود. محصول این پرســش و پاسخ به طور متناوب در روزنامه ها و نشریات جاری منتشر شد. گزارش پیش رو به شکل موجز 
به ارائه چکیده ای از مباحث مذکور می پردازد. طبیعی اســت که با توجه به صفحات محدود نشــریه، ناگزیر از تلخیص و روح یابی بوده ایم 
و خوانندگان برای تفصیل می توانند به اصل مطالب در ســایت چهلمین یادمان شــریعتی                                                               مراجعه کنند. 

ترتیب ارائه مطالب برحسب تاریخ انتشار آن هاست.
)http://40.drshariati.org( 

را اصًا نداشــت و نمی خواســت، اکنون که پیش آمده 
اســت روشــنفکری دینی در قبال چنین دین گرایی های 
افراطی مسئول است و باید در جمع وجور کردن اطراف و 

دامنه های این قضایا به طور جدی سهیم شود.
در دل میــراث فکــری شــریعتی چنــد رهیافت جدی 
متمایزی هســت که بــه نظر مــن می توان با آن مســئله 
»دین گرایــی خشــونت آمیز و افراط گــری مذهبــی« را 
توضیح رضایت بخشــی داد. نخســت اینکه بازخیز دین 
سیاســِی افراطــی، در واقع عکس العملی بود نســبت به 
فرض تحکم آمیز »خصوصی ســازی دین« در مشهورات 
مدرن غربی. این مشــهورات از زمینه های خاص غربی و 
تاریخیت دین مسیحی برخاست و تبدیل به یک جزمیت 
کادمیک و روشنفکری ایران  جهان روا شد و بر مباحث آ
ســایه انداخت. این در حالی بود کــه جوامع خاورمیانه، 
تاریخ و زمینه های اجتماعی و فرهنگی متفاوتی داشــتند 
و دیــن در تاریــخ آن هــا واقعــًا امری خصوصــی نبود. 
نخســتین رهیافت در میراث فکری شریعتی نگاه به دین 
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او به دین بود. کوشش برای فهم دنیا از چشم یک مؤمن، 
سعی برای فهم نیات فاعان دینی و سپس به دست دادن 
تفســیری بدیل از اعمال دینی. نقد شریعتی از امر دینی، 

نقدی »درون ماندگار« بود.
رهیافت چهــارم صورت بندی ایدئولوژیک شــریعتی از 
گاهانه از مذهب سنتی موجود  دین بود. او با عبور خودآ
طرحی ایدئولوژیک از دین برای پروژه اجتماعی و سیاسی 
و حیات فرهنگی دین داران و برای پروژه تحول و تغییر در 
این زمانه به دســت داد. یک ایدئولوژی چپ عقل گرا، 
انســان گرا، آزادیخــواه، عدالت خــواه و در عین حال با 
فحوایــی از الهیات و معنویت و عرفــان. تعبیرهای بدیع 
و نوآوارانه ایدئولوژیِک شــریعتی از مذهب تشیع به مثابه 
طرحــی اجتماعــی، کارایی خود را در بســیج اجتماعی 
نشــان داد، اما بیشترین اســتفاده ای که از صورت بندی 
ایدئولوژیک شــریعتی از دین در ایران شــد، در مسیری 
غیــر از و متفاوت با اندیشــه انســان گرا و دموکراتیک و 

برابری خواه وعرفانِی خود شریعتی بود.
در عین حال به نظر من اگر شــریعتی نبود هرچند امکان 
داشت انقاب در ایران به رهبری روحانیت سیاسی شیعی 
به آن زودی ها و در ســال 57 توده گیر و کامیاب نشــود، 
ولی به احتمال زیاد ادامه مدرنیزاسیون و سکوالریزاسیوِن 
اقتدارگــرای پهلــوی به انقبــاض و تراکم هرچه بیشــتر 
بنیادگرایی شــیعی در ایران می انجامید و می توانســت در 

یکی دو دهه بعد فوران شدید و مخّربی پیدا بکند.
عباس منوچهری: شریعتی و عرفان مدنی

امروزه، مفاهیم توسعه ناعادالنه و مبادله نابرابر، که در دهه 
شــصت میادی به دنبال برجســته کردن تفاوت ریشه ای 
سطح بهره کشی بین کشورهای جهان اول و سوم بود، در 
این پرسش تداوم یافته است که »چرا کشورهای ثروتمند، 
ثروتمند و کشورهای فقیر، فقیر مانده اند.« به عبارت دیگر، 
»توسعه ناعادالنه شرح می دهد که چگونه کشورهای برتر 
جهان با پشــتیبانی و هزینه کشورهای فرودست رژیم های 
بسیار پیشرفته تری از بهره کشی و سود را به وجود می آورند.«

در زمانه ای این چنینی شــریعتی چشــمه زاینده اندیشــه 
چالش گر بود که دغدغه رنــج و مصیبت های مردمان را 
داشت و اسطوره های زمانه و سراب های زمینه را به صورتی 
عصیان گرایانه به چالش کشید. میراث او اکنون نیز همین 
نسبت را با زمانه ســرمایه داری و سیاست خشونت دارد؛ 
یعنی با زمانه بی ریشگی ها و سرگردانی ها، محرومیت های 
مادی و معنوی، تهیدســتی و گذرانــدن زندگی در اوج 
سختی و رنج و مالت برای عده ای، در کنار دارندگان و 

صاحبان »همه چیز« در عین پوچی و بی معنایی.

هابرماس لزوم برقراری گفت وگــو میان تفکر مذهبی 
با تفکــر ســکوالر را با نام پساســکوالر خاطرنشــان 
می ســازد، اما حــدود نیم قرن پیــش از هابرماس علی 
شــریعتی از چنین ضرورتی ســخن گفته بــود. وی با 
وجود اینکه متأله نبود بلکه مورخ و جامعه شــناس بود 
بیــش و پیــش از هر چیز اندیشــمندی دینی بود. وی 
گاهی را با نفی الوهیت،  تقلید کورکورانه و از ســر ناآ
همسان می دانســت. شــریعتی بر این باور بوده است 
گاهانه و نفی  که تعین های تاریخی ایــن دو ]تقلید ناآ
الوهیت[ موجب تمایزشــان از همدیگر شده است. به 
تعبیر وی، هر تتبع و اندیشــه ای، چه دینی چه فلسفی 
و علمــی، که به مقابله با ســلطه و ســتم کمر نبســته 
باشــد، نقابی اســت که بر چهره جهل پوشانیده شده 
اســت. با این تعبیر، پیروزی نیروهای ستمگر در طول 
تاریخ، تراژدی هســتی انسانی اســت که در قاموسی 
کنایت آمیز، توانایی انسان به منظور برگزیدن و ساختن 

را سلب کرده است.
شــریعتی با اتکای بر چنین خوانشــی از مفاهیم دینی، و 
همچون روشــنفکری که در وضعیت مدرْن می زیست، 
با فراگرفتن مفاهیم مدرنی نظیر عقانیت، آزادی، وجود 
و همچنین با تجربه اشــکال مدرن اســتبداد، استعمار و 
همانندســازی، گونه ویژه ای از الهیات رهایی بخش پسا 

سکوالر را تمهید نظری نمود.
شــاید بتوان میراث شــریعتی را که خود وی »اومانیسم 
راســتین« نامیده اســت، با تعابیری چون »عرفان مدنی« 
یا »عرفان زیســتمانی )اگزیستانســیال(« در زمانه و عالم 
زیست خشونت زده و پرعسرت امروزی بازاندیشی کرد. 
گاهی اجتماعی در نســبتی  تعابیری که جوهــره آن ها آ
جالب توجه با آزادی زیســتمانی، از یک سو، و مسئولیت 

اجتماعی و دغدغه های متعالی، از سوی دیگر است.
میراث شریعتی سرمایه تهیدستان و سراب زدگان در زمان 
خود بوده و »به همین خاطر« امروز نیز هست؛ و دقیقًا به 
همین خاطر مورد هجوم سراب ســازان و ثروت اندوزان و 
نام جویان قرار گرفته اســت، همان گونه که در زمان خود 

شریعتی نیز این چنین بود.
ترســیم  و  شــریعتی  نــو  شــریعتی:  احســان 

چشم انداز رهایی بخش

میراث شــریعتی عاوه بــر مجموعه آثــار او که عبارت 
باشــد از »اســامیات، اجتماعیات و کویریات«، یک 
سنت، سیره و منشی است که در آن نوعی »یک تویی«، 
اخــاص، گشــودگی بــه افق هــای فکــری مختلف، 
چندســاحتی بودن و همچنین، نوعی زبان معلمی وجود 
دارد به گونــه ای کــه می توانــد به راحتی با مــردم ارتباط 
برقرار کنــد. پس منظــور از میراث شــریعتی، مجموع 
میراث  اندیشــگانی و منش شــخصِی اوست؛ اما مایلم تا 
میراث فکــرِی دکتر را در چند محور تبیین کنم. آخرین 
نظریاتــی کــه شــریعتی دارد از این نظر مهم اســت که 
این ها مجموعه ای هســتند که عمدتًا پس از زندان طرح 
شــده اند. دکتر در آن ایام، مباحثی کلیدی مثل »عرفان، 
برابری، آزادی« مطرح می کند که بسیار مهم است. این 
مباحث، یک طرح »مانیفســت وار« برنامه ای بودند برای 
آینده. ویژگی این مباحث این اســت که در اندیشه دکتر 
شــریعتی، خیلی رادیکال مطرح می شود. هم آزادی، هم 
جهت گیــری طبقاتی و هم ُبعــد عرفانی که این طرح در 

مجموعه آثار 2، خودسازی انقابی مطرح شده است.
وجــه دیگــر این میــراث، رویکــرد جدیدی اســت که 
آن را »اسام شناســِی فلســفی« می خوانیم کــه در برابر 
اسام شناســی »هندسی« در حســینیه ارشاد و قبل از آن 
نیز اسام شناســِی »تاریخی« در دانشــگاه مشهد، طرح 
شــد؛ بنابراین ما ســه نوع اسام شناسی از شــریعتی در 
اختیــار داریم: یکــی تاریخی که در مشــهد بود، یکی 
هندســی که در ارشاد بود؛ و یکی فلسفی دوره آخر و در 
»نامه ها«یی است که برخی از آن ها را هم خطاب به خود 
بنده نوشــته است. در آنجا دکتر شریعتی متذکر می شود 
که ما پیش ترها تأکید را روی تاریخ و اجتماع گذاشتیم، 
اما اکنون باید روی هستی شناســی و انسان شناسی فلسفه 
توجه کنیم. مجموعه رویکرد فلسفی به انسان و هستی را 

اسام شناسی فلسفی می نامیم.
محــور بعدی عرایضم، مبحث »دوران« و اندیشــه زمان 
اســت. ما پس از شــریعتی وارد دوران جدیدی شده ایم 
که با دوران شــریعتی تفاوت دارد. دوران شریعتی دوران 
انقاب ها و ایدئولوژی ها است اما دوراِن ما، دوران جهان 
مجازی و توزیع دانش و قدرت به صورت شبکه ای بوده 
و البته روندهای نامطلوبی همچون تعمیق شکاف شمال 
و جنوب، از دوران گذشــته همچنان در آن وجود دارد. 
نواســتعمار و نومحافظه کارِی نئولیبــرال به صورت های 
پوپولیستی از همه جا ســر برآورده است و از طرفی دیگر 
در جهان اســام، بنیادگرایِی دینی پدیده ای است که در 
زمان شریعتی بدین شکل وجود نداشته است. همچنین ما 
در دوراِن حاضر، تجربه »حکومت دینی« را داشته ایم که 
البته شریعتی آن را ندید و در زمان او صورت بندِی مسائل 
اساســًا چیز دیگری بود. ما در دوره »پســاها و پایان ها« 
زندگی می کنیــم و دنیاِی جدید نیز از نظر معرفتی دچار 
گسست شده است. حال باید پرسید که مسئله ما در این 
دوران چیست؟ در ایران، ما هنوز در زیست جهاِن سنتی-

دینی زندگی می کنیم یعنی از نظر فرهنگی، هسته سخت 
آن که دین باشــد هنوز در جامعه ما زنده اســت. حال ما 
اگر بخواهیم دین را با همان چهار منبع »کتاب و سنت و 
علم و زمان« )کــه دکتر »علم و زمان« را به جای »عقل 
و اجماع« قرار داد(، نوسازی کنیم، این دو پایه دوم علم 
و زمان به همان اندازه دو پایه »کتاب و ســنت« بســیار 
مهم اند. بدین دلیل که به وسیله علم و زماِن خودمان است 
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که می توانیم کتاب و سنت را بفهمیم. لذا برای مثال باید 
تعریف جدیدی از مفهوم »کتاب« دهیم. »ســنت« نیز 
به عنوان متدولوژِی بعثت حضرِت محمد، مشی متفاوتی 
از دیگــر »انقاب«های مــدرن و »اصاح«گری های 

متأخر دارد.
ما در وضعی هستیم که پس از تجربه حاکمیت دینی در 
ایــران و همچنین برآمدن بنیادگرایی و خشــونت مذهبی 
در خاورمیانه، سرخوردگی و ریزش نیروها باعث شده تا 
ضرورت بازگشت به ریشــه دوباره مطرح شود. تز اصلی 
شریعتی این بود که تا زمانی که اسام را از زنداِن ارتجاع 
یا اســتحمار آزاد نکنیم، مسلمین از استبداد و استعمار و 
استثمار و...، رهایی نخواهند یافت. تا دین پیرایی صورت 
نگیرد، باز از چاه درمی آییم و به چاله می افتیم. از طرفی 
دیگر در جهانی هستیم که اکنون، »اندیشه تکین« اقتصاد 
بازار و گفتماِن نئولیبرالی که از دو دهه گذشــته مســلط 
بــوده، دچار بحران شــده و تضاد و تناقضــش به خاطر 
کژکارکردهــای درونی و جنبش هایی که صورت گرفته، 
عیان شــده اســت. پس ضرورت دارد تا مجــددًا در این 
شرایط سرزمینی، منطقه ای و جهانی یک پروژه نو بر پایه 

تداوم شریعتی تعریف کنیم.
آخرین عرض بنده، چیستی و چگونگِی ارائه گفتماِن تازه 
و ترسیِم چشــم انداِز نو است بدین معنی که مشخصاِت 
ســاختماِن نوشریعتی چه باید باشــد؟ اولین خصلت آن، 
آزادی خواهــی در معنــاِی مثبــت آن )تحقق بخشــی به 
خویشتِن انســانی( اســت؛ اما این آزادی خواهِی اندیشه 
شریعتی بیشــتر خصلتی »لیبرتر« دارد تا لیبرال. »لیبرتر« 
اشــاره به نوعی گرایِش آنارکو-رادیــکال دارد که توأم با 
ابعاد دیگر اجتماعی و معنوی است؛ اما لیبرال، به معناِی 
محدود و ناقص آزادی های سیاســی و بیشــتر اقتصادی 
اســت. دومین ویژگی، سوسیالیســِم غیردولتِی شورایی 
اســت که این نیز از آنجا ضرورت دارد که در کشــوری 
هســتیم که امر اجتماعی، مدنی و عمومی مغفول مانده 
اســت. در جامعه ما، نبــوِد چپ مذهبی و ســرکوب و 
ریشه کنِی چپ باعث شده که این فکر به قدری ضعیف 
شود که ما یکی از وحشی ترین نوع مناسباِت سرمایه دارِی 
بی ضابطه و بی حســاب وکتاب را تجربه کنیم. ُبعِد سوم، 
معنویت گرایــی اســت. آخرین بحث دکتــر این بود که 
جوهر همه ادیان، عرفان اســت و عرفان، خود پلی است 
میــاِن همه معنویت ها؛ اما این نوِع عرفان، معنی نمی تواند 
داشته باشد مگر در پراکسیِس اجتماعی؛ یعنی مشخص 
باشــد که این معنویت چه ربطی بــه آزادی و عدالت و 

زندگی انسان ها دارد، وگرنه امری بی محتوا می شود.
علی معظمی: پس از بازگشت به خویشتن

مســئله اصلی دوران از نظر شــریعتی مسئله »بازگشت به 
خویشــتن« بوده است. او در نوشــته ها و سخنرانی های 
متعــددی به این مســئله پرداخته اســت. ازجمله یکی از 
روشــن ترین و مستقیم ترین آن ها ســخنرانی ای است که 
بــا همین عنوان »بازگشــت به خویشــتن« در دانشــگاه 
جندی شــاپور ایراد شــده است. شــریعتی با اســتناد به 
اجماع روشــنفکرانی در شرق نتیجه گرفته است که باید 
به خویشــتن بازگشــت. حال مســئله این است که کدام 
خویشتن؟ به خویشتنی که مسخش کرده اند که نمی شود 
برگشــت. از طرف دیگــر خویشــتن آن آفریقایی هم با 
خویشتن من ایرانی یکی نیست که به آن برگردم. فراتر از 
این شــریعتی صراحت دارد که خویشتن انسانی مشترکی 
هم در میان نیســت. برای اینکه این امر مؤکد شود باز از 
دوگانه ما و غرب اســتفاده می کند. حتی فرض انسانیت 
مشــترکی که بخواهد ما را با »غربی« در یک گروه قرار 
دهد خائنانه است. سرانجام در انتهای سخنرانی شریعتی 
آن خویشــتنی را که باید به آن بازگشت عرضه می کند: 
»در یــک کلمــه می گویم: تکیه ما به همین خویشــتن 
فرهنگی اسامی مان است و بازگشت به همین خویشتن 
را باید شعار خود کنیم، به خاطر اینکه این تنها خویشتنی 

است که از همه به ما نزدیک تر است«.
امروز می تــوان گفت که »بازگشــت به خویشــتن« در 
مقام یک پروژه قرن بیســتمی، همان گونه که شــریعتی 
می ســتودش به انجام رسیده است. شــاید توصیف ما از 
آنچه شــریعتی معجزه ناگهانی می خواندش با او یکسان 
نباشد استعمار تقریبًا از همه قلمروش عقب نشسته است. 
در بســیاری از کشورها در آسیا و افریقا و امریکای التین 
انقاب های اســتقال طلبانه به ثمر نشسته و هویت های 
ملی در اغلب این کشــورها رشــد کرده است. شریعتی 
منــادی پروژه ای بود که ابعاد جهانی داشــت و در همان 

قرن بیستم تکمیل شد و امروز شاهد ثمرات آن هستیم.
باید پرســید که اگر بازگشــت به خویشــتن مسئله روز و 
دوران شــریعتی بود، حاصــل آن را امــروز چگونه باید 
ارزیابی کرد؟ امروز هنوز از آن نهضت های رهایی بخش 
با همــان حال و هوای ســتایش آمیزی یــاد می کنیم که 
شــریعتی می کرد، هرچند در فن خطابه به پای او نرسیم، 
اما نمی پرسیم که ســوای به دست آوردن استقال، منطق 
بازگشــت به خویشــتن که در پس آن حرکت ها بود ما را 
به کجاها برده اســت؟ مثًا نمی پرسیم رابرت موگابه که 
زمانی رهبر یکی از پرشورترین نهضت های استقال طلبانه 
بود، امروز کیســت؟ هنوز چنان از اثرات استعمار حرف 
می زنیــم کــه انگارنه انگار در بســیاری از کشــورهای 
استعمار زده سال هاســت سالگرد پیروزی جنبش هایی را 
جشــن می گیرند که برای دست یابی به عاملیت خویش 
جنگیدند. امروز آن خویشتن ماییم. حال ما چگونه ایم؟ ما 
چگونه در این مبارزات پیروز شدیم؟ خویشتن گرایی های 
برآمده از دل منطق بازگشت به کجاها کشید و اکنون در 

جهان چه نقشی بازی می کند؟
پروژه بازگشت به خویشــتن در یک معنا در نقطه مقابل 
روشنگری است: نه به این سبب که روشنگری را می توان 
به منشــائی »غربــی« بازگردانــد، بلکه به ســبب منطق 
درونی شان. اگر تعبیر کانت را معرف بگیریم »روشنگری 
خروج آدمی اســت از نابالغی به تقصیر خویشــتن خود؛ 
و نابالغی ناتوانی در به کار گرفتن فهم خویشــتن اســت 
بــدون هدایت دیگــری.« در مقابل منادی بازگشــت به 

خویشتن حتی وقتی در قرن ها پیش به مایه تخدیری اشاره 
می کند عاملیتش را به دیگری ای، گیرم مجهول، نســبت 
می دهد. روشــنگری فرد را هدف می گیــرد و هر فرد را 
فرامی خواند که »جرئت اندیشیدن« داشته باشد. بازگشت 
به خویشــتن ما را به تمدنی، به فرهنگی بازمی خواند که 
زنده بــودن و فراگیــر بودنش را بی چون وچــرا مفروض 
می گیــرد. روشــنگری به فهــم می خواند؛ بازگشــت به 
گاهی ای با محتوایی معلوم برای رسیدن به  خویشــتن به آ
مقصدی کمابیش مشــخص، و البته با هدایت دیگری. 
اینکه هرکدام از این وجوه تا چه اندازه در زندگی جمعی 
بشریت دخیل هســتند می تواند خود »مسئله«ای باشد و 
طرح شــود. این مقایسه می خواهد بر آن انگشت بگذارد 
که چگونه در منطق بازگشــت به خویشــتن آن جمود و 
ظلمت و موهوم پرســتی مورد اشاره شریعتی در نهایت از 

مرکز توجه خارج می شود.
محمدرضا تاجیــک: شــریعتی، ایدئولوژی و 

کارگزاری تغییر

معتقدم که شــریعتی یک اســتراتژی است که می توان با 
عصایش برخاســت، می توان با عصایــش رفت. می توان 
در رفتن، امید رســیدن به افق را داشــت. من باور ندارم 
کسی بدون پشــتوانه ایدئولوژی بتواند به صورت کارگزار 
تغییــر تاریخی دربیایــد. با گفتمان و پست مدرنیســم و 
دریدا و فوکــو نمی توان کارگزار تغییر تاریخی بود؛ چون 
ایــن کارگزاری هزینه دارد. این کار تنها از عهده کســی 
برمی آید که نوعی ایدئولوژی را با خود حمل می کند. در 

ساحت ایدئولوژی ایستاده است، باورهایی دارد.
متأســفانه روشــنفکر بعــد از انقــاب ایدئولوژی زدایی 
کرد. من منتقــد ایدئولوژی در معنای ارتدکس هســتم؛ 
امــا ایدئولــوژی یک دال توپر نیســت، که ما بــه نام آن 
یک ســری شناســه های ثابت را قائل شویم و در پرتو آن 
شناســه های ثابت و واحد، هر نوع ایدئولوژی گرایی را با 
بی مهری مواجه کنیم، هر نوع ایدئولوژی گرایی را پیام آور 
انســداد و انجماد و تعصب و عصبیــت بدانیم. چگونه 
می شود که ما از ایدئولوژی یک معنا را مستفاد کنیم و هر 
نوع ایدئولوژی گرایی را با چالش مواجه کنیم؟ و هشدار 
دهیم به نســلمان که مبادا در چنبــره ایدئولوژی گرفتار 
شــوی. اســاوی ژیژک مطرح می کند کــه ایدئولوژی 
گاهی کاذب نیســت. ایدئولوژی این نیســت که  دیگر آ
من نمی دانــم اما انجام می دهم. مــن می دانم، اما انجام 
می دهم. این تعریف ژیژک است. این ایدئولوژی نیست 
که باالخره خودش را بــه ابژه ها تحمیل می کند که فهم 
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شوند، رمزگشایی شوند، کدشکنی شــوند. ابژه ها برای 
اینکــه از حالــت صامت خارج شــوند، ایدئولــوژی را 
می طلبنــد. ایدئولوژی یک جهان معنایی ایجاد می کند. 
یک جهان معنایی که در سابجکتیویتی انسان ها نشت و 

رسوب می کند و انسان ها را در مسیری قرار می دهد.
شــریعتی به ما نشــان می دهد که ما با بازگشت خود یک 
نوع گشــت داریــم. این بازگشــت یک نوع بازگشــت 
ساختارشــکنانه اســت. این بازگشــت به تعبیر بدیو یک 
رخداد اســت. در این بازگشت هر لحظه نو می شوی، هر 
لحظه کهنه نمی شوی. این بازگشت رو به جلو است. این 
گاهی  بازگشت یک انتخاب است. یک اراده معطوف به آ
است. سوژه شریعتی در یک بازگشت نه تنها به عقل بلکه 
به شــرع، نه تنها به دین، بلکه به هــر گفتمان مدرن متولد 
می شود. می گویند در پست مدرنیسم چه اتفاقی می افتد. 
در پست مدرنیســم اســلش ها محو می شــود، زیر ســایه 
پاک کن قرار می گیرد. کاری که پست مدرنیسم می کند 
این اســت که ِاســَلش را برمی دارد. زن مرد، روز شــب، 
سیاه سفید، اســلش را برمی دارد. پست مدرن آنتی اسلش 
اســت در یک کلمه. به نظر من با شــریعتی می شود این 
گاهی است،  اسلش را برداشــت، بازگشت او سرشار از آ
گاهی این بازگشــت ممکن  گاهی و جز با خودآ جز با آ
نمی شــود. جز با انتخــاب امکان ندارد. این بازگشــت، 
بازگشت ســلفی نیست. در یک دســتگاه ایدئولوژیک 
ارتدکســی، نمی توانید این خود اصیلی که او نام می برد را 
بیان کنید. نمی توانید بگویید هرچه اصیل است و اصالت 
دارد، از آن ایدئولوژی هاســت، توهم ایدئولوژی هاست، 
آرزوی ایدئولوژی هاســت. نه، خــود اصیل و من اصیل 
شریعتی، کوله باری از یافته ها و تافته های عصر خود دارد. 
انسان عصر خود است، انسان زمانه خود است، هرچقدر 
می رود، کنشگر زمان حال می شود، هرچقدر برمی گردد 

تاریخ نویس تاریخ حال می شود.
هنر شــریعتی این بود که توانست در درون گفتمان خود 
پیرامون یک هویت، ســمفونی ایجاد کند. در سمفونِی 
هویتــی بنوازد؛ یعنی در تحلیل نهایــی، اجزای مختلف، 
بــه زیباتریــن و مهیج تریــن شــکل خــود، در زیباترین 
روح پرســتنده اش در یــک ســمفونی می نواختنــد. او 
می خواســت این روح پرســتنده را حفظ کند. این روح 
پرســتنده، این هویت را از ایســم های مدرن مصون نگه 
دارد، از ماشینیسم، رشنالیسم، هیومنیسم، ساینتیسیسم و 
سکوالریســمی که به نام مدرنیزه شدن ایجاد می شود. او 

دل مشغول این فاصله است.
شــریعتی واقف اســت کــه حتــی زمانی کــه ما یک 
گفتمــان را رد می کنیم، پیش از آن توســط آن گفتمان 
آلوده شــده ایم. وقتــی مارکسیســم را رد می کنی، پیش 
از این توســط آن آلوده شــده ای چون آمده و در ساحت 
نظری تو نشســته و برایت مسئله شــده است؛ بنابراین در 
پاســخ کسانی که شــریعتی را نقد می کنند که از هر باغ 
نظــری گلی چیده و اختــاط ایجاد کرده اســت، یا به 
تعبیــر دریدا یک نوع کوالژ یا مونتاژ انجام داده اســت، 
باید گفــت همه مــا در ایدئولوژیک ترین شــکل یا در 
ارتدکس ترین شــکل هلوانجیری داریم. هیچ ایدئولوگی 
وجود ندارد، هیچ کسی نیست که در ساحت ایدئولوژی 
در ارتدکسی ترین شکل آن ایستاده باشد و فقط هلو باشد، 
یا فقط انجیر باشــد! هیچ هویتی نیست که شفاف باشد، 

هیچ هویتی نیست که خالص باشد.

گفتمــان خود شــریعتی نیز در جغرافیای مشــترک میان 
گفتمان ها شکل گرفته است. بستر تولد آن در جغرافیای 
مشــترک میان گفتمان ها و نظریات است. حاال چگونه 
می شــود از چنین بستری به یک من ِ خالص، به یک مِن 
اصیل از من های دیگر، به یک من منزه دست یافت؟ من 
ِ اصیل حامل من های دیگر اســت، اما طاقت حمل آن ها 
را دارد. طاقــت ایــن را دارد که آن من هــا را روی دوش 
خود بگذارد، اما کمرش خم نشود. این اوج بالندگی یک 
گفتمان است. این اوج استعداد یک گفتمان است و این 
استعداد همان چیزی است که نسل امروز ما به آن نیازمند 
اســت، من به آن نیازمند است، به علت کنشگری که در 
بطن و متن کنش های مختلف بوده و آن را ســامان داده 

است و فردای بعد از آن کنش ها را هم دیده است.
آیا می شــود شــریعتی را در کانتکســت اکنون آورد؟ آیا 
می توان هویت نسل کنونی را در فضای او شکل داد که 
بتواند در طبیعی ترین شــکلش، با بافت و تافت فرهنگی 
که جامعه امروز ما دارد، نشــت و رسوب کند؟ با بافت و 
تافت هویتی که جامعه امروز ما دارد، آیا شریعتی می تواند 
با دو رویکرد ایجابی و ســلبی، گفتمانی و پاد گفتمانی، 
حداقل یک آلترناتیو هویتی باشد؟ به نظر من بله او به ما 
اجــازه می دهد که هویت را ربطی تعریف کنیم. هویت 

دارای ربط منطقی با بقیه نظرهاست.
محمدجــواد غامرضــا کاشــی: شــریعتی و 

احداث پل بر گسل های جامعه

به گمان من، توفیق آنچه دکتر شــریعتی ساخت، قبل از 
هر چیز غلبه بر حفره و خندق بزرگی بود که در موقعیت 
تاریخــی او روان های فردی، عرصه اجتماعی و فرهنگی 
و سیاســی جامعه ایرانی را می آزرد. جامعه ایرانی مثل هر 
جامعه مدرن یا شبه مدرن دیگر، دست به گریبان دو فرآیند 
همزاد و ناهمســاز با یکدیگر اســت: تحــول )تحوالت 
جمعیتی، تحــوالت تکنولوژیک، تحــوالت جهانی( از 
یک ســو و گسیختگی و زخم های متعدد از سوی دیگر. 
از یک ســو نمی توان مانع تحوالتی شد که دم به دم جامعه 
را از جایی به جــای دیگر می برد و هم زمان نمی توان مانع 

ظهور زخم های تازه بر پیکر جامعه بود.
جوامع جدید دســتخوش ســتیز و تعارض میــان دو افق 
آشتی ناپذیر با یکدیگرند: نیروهای ترقی خواه و نیروهای 
محافظه کار و بنیادگرا. نوســازی و توسعه نامتوازن دوران 
پهلوی در دهه چهل، چنین بزنگاه خطرناکی را در جامعه 
ایرانی پدید آورد. شــاه نســبت به ملزومات حفظ جامعه 

کور بود. او با ســرمایه های عظیم نفتی اش مســت تغییر 
و تحول بود. نمی توانســت چهره زشتی که دوگانه فقر و 
غنا در شــهرهای او آفریده بود ببینــد. قادر نبود واکنش 
یک جامعه مذهبی را در مقابل مظاهر غربی  شدن درک 
کند. آنچه دکتر شریعتی و البته همفکران و همراهان آن 
دوران پدید آوردند، در چنین بســتری قابل درک است. 
میــراث فکری آنان در آن بزنگاه تاریخی، میان تمایات 
بنیادگرایانه مقاومت در مقابل نوســازی پهلوی و میل به 
تغییر و تحول مناســبات و مظاهر فرهنگی پلی ساخت و 
خالق ســوژه هایی شــد که ضمن پذیرش جهان جدید، 
امکانــی برای پیوند با ســنت تاریخــی و قومی خود نیز 

داشتند.
ما امروز در یک منطق واژگونه، موقعیتی مشابه با موقعیت 
دکتر شــریعتی داریم. این بار، با نظمی سیاسی مواجهیم 
که نســبت به تــداوم جامعــه و ســنت های تاریخی اش 
حساسیت نشان می دهد اما قادر نیست خود را با تحوالت 

آن به آن جهانی تطبیق دهد.
دفاع از سنت نوشــریعتی به واسطه این تشابه دو موقعیت 
تاریخی موضوعیت پیدا کرده است. شریعتی مولد میراثی 
است که در چنین موقعیت هایی امکان احداث پلی برای 
گذار فراهم می کند. ســایر بســته های فکری موجود در 
جامعه ایرانی کمتر مددکارند. آن ها بیشتر به کار افزایش 
این شــکاف می آیند. با این همه شریعتی به خودی خود، 
درمان درد وضعیت ما نیســت. شریعتی نیازمند بازسازی 
اســت. عناصر متعددی در منظومه آرا او هست که باید 
تخفیف پیدا کنند، کم رنگ شــوند و به حاشیه بروند و 

عناصری هست که باید تقویت شوند.
روح کلی اندیشــه شریعتی را باید در نسبت با میدان های 
عملی و عینی مشــاهده کرد. بســط و گســترش جهان 
جدید، چهار میــدان عملی و پرکتیکال خلق می کند که 
هرکدام از این ها سوژه های مقتضی خودشان را دارند. به 
نظر بنده، منظومه معرفتی که شریعتی تولید کرد با یکی از 
این میادین پرکتیکال چهارگانه نسبت دارد و کلیت اندیشه 

شریعتی را باید در نسبت به این میادین جست وجو کرد.
میدان پرکتیکال اول را »فرار به قرارگاه های از دست رفته« 
نامیده ام؛ یعنی نوعی واکنش بنیادگرایانه به مدرنیته ای که 

همه چیز را از هم گسیخته است.
میدان پرکتیکال دوم، نوعی »زندگی بی خانمان« است. به 
ایــن معنا که گروه هایی کامًا به متن دنیای جدید پرتاب 
می شــوند اما مطلقًا جست وجوگر هیچ خانه امنی نیستند 
یعنی در واقع می خواهند به نحو ناب از نعمت آزادی در 
دنیای جدید بهره مند شوند و در نتیجه، به هیچ هنجاری 
تن در نمی دهند. یک جور لذت طلبی، زندگی در اکنون 

و خو کردن به جهان گسیخته بی معنا ولی پرلذت.
میــدان پرکتیکال ســوم را »زندگی در جســت وجو« یا 
»زندگــی در راه« نــام نهاده ام. نقطــه عزیمت این الگو 
همچنان کسانی اند که کامًا به متن دنیای جدید پرتاب 
شــده اند اما نخواســته اند تا به یک زندگــی لذت طلبانه 
فروغلتنــد بلکه به دنبال تولید معنــا و پناهگاه هایی برای 

سرگردانی خویش اند.
میدان پرکتیکال چهارم که به گمان من ســخن شریعتی 
را باید در نسبت با این میدان پرکتیکال جست وجو کرد، 
»زندگی در فرآیند ســاختن و احداث« است یعنی سوژه 
کنشگر و ســوژه آفرینش گر. سوژه ای که بیش از پیش 
به دنبال آن اســت که به عنوان یک سوژه عامل، خانه ها 
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و میدان هــای مولد معنا را احــداث کند و اگر نظرورزی 
می کنــد و مفهومی تولیــد می کند، ابزارهایــی نیز برای 
ساختن این خانه های جدید در بستر دنیایی که در بنیادش 
نهیلیستی است، فراهم آورد. میدان پرکتیکال چهارم، در 
واقع همان خأل جهان اجتماعــی و فرهنگی ما در چهار 
دهه اخیــر بوده و به گمان بنده، آن ســه میــدان دیگر، 
هرکدام به یک بن بست هایی برخورده اند و اتفاقًا امروز و 
در این زوال و انحطاط عمومی در حیات اجتماعی، زمان 

احیای میدان پرکتیکال چهارم است.
امــروز برســاختن الگویــی از کام که مولد ســوژه ای 
عمل گــرا و مقتضــی زندگی در فرایند ســاختن باشــد 
دشواری های بســیاری دارد. این تاش، نیازمند پیوندی 
انتقــادی با امواج فکــری دهه های پس از جنگ ســرد 
اســت. امواجی کــه اصواًل میدان هــای کنش جمعی را 
تضعیف کرده اند و به انحاء مختلف، در جهت تضعیف 
حیات اجتماعی و هویت هــای معنی دار عمل کرده اند. 
در عین حال، برســاختن چنان الگویی نیازمند رویارویی 
فکری و عملی با امواج توفانی ظهور نحله های بنیادگرای 
دینی اســت. آن ها که در خأل و سرگشــتگی ناشــی از 
بســط مدرنیته صورت هایی عملی و مؤثر از ویرانگری و 
وحشــت و خشونت را بنیان نهاده اند. حرکت در مسیری 
که یک ســوی آن فرد اتمیزه گســیخته از جامعه و سوی 
دیگرش جماعت های هم پیمان خشــونت آفرین اســت، 
حرکــت دشــواری اســت و نیازمند ذهن هــای جوان و 

نیرومند.
هاشــم آقاجری: شــریعتی و بازســازی چپ 

مذهبی ضد سلطه

پــروژه نوشــریعتی را نهایتــًا در چهــار بخــش می توان 
جمع بنــدی کــرد و برســاخت: اول، »موقعیت کنونی 
ما«؛ دوم، »کدام شــریعتی«؛ سوم، »فاعان تاریخی«؛ 
و چهارم، »حــوزه حضور«. تفاوت هــای جدی ای که 
در موقعیت ما با موقعیت شــریعتی وجود دارد بسیار زیاد 
است. تا آنجا که به جامعه ایرانی مربوط می شود شریعتی 
یک اسام غیرسیاسی منفعل را نقد می کرد و می خواست 
آن را به تحرک وادارد و از آن یک نیروی رزمنده مهاجم 
و فعال بســازد. برخاف آن دوران، اسامی که امروز در 
ایران با آن مواجهیم یک اسام سیاسی و فعال و در سطح 

گفتمان رسمی است.
دوره شــریعتی دوره ایدئولوژی بــود. او یک ایدئولوژی 
برساخت که بتواند به ستیز و رقابت با دیگر ایدئولوژی ها 
برود. ویژگی غالب این فضای ایدئولوژیک انقابی گری 

بود، نوعی انقابی گری چپ رادیکال که نه تنها در ایران 
بلکه در ســطح جهان هژمونی داشــت. دوره شــریعتی 
دوره عدالت خواهــی بــود؛ یعنی عدالــت مخصوصًا با 
نسخه سوسیالیســتی اش یک ارزش به حساب می آمد که 
با جریان های ســرمایه داری و بورژوازی دست وپنجه نرم 
می کــرد اما امروزه در ایران مخصوصًا در ســطح طبقات 
جدید و متوسط و روشنفکران شهری شاهد نوعی گفتمان 
نولیبرال هســتیم. امروز آزادی به معنای آزادی فردی، هم 
بر دموکراسی مستقیم شورایی از نوع روسویی آن و هم بر 

مبارزه ضد استثماری و عدالت خواهانه تقدم یافته است.
دولــت ملــی اکنون بــا بحران روبه روســت. زیر فشــار 
روندهای جهانی سازی و جهانی شدن، عمًا دولت های 
ملی به دولت بی قدرت تبدیل می شــوند. شــبکه وســیع 
جهانی در زمینه انتقال ســرمایه، کار، دانش و ایجاد یک 
جامعه مجازی، عمــًا دولت ملی را به یک دولت بدون 
قدرت تبدیل کرده است. با تضعیف دولت ملی و امحاء 
جامعه مدنی که در عین حال هویت مشروعیت بخش هم 
ایجاد می کرد هویت های دیگری در حال شــکل گیری 
اســت. فاصله طبقاتی و فقری که هــم در ایران و هم در 
جهان وجود دارد به مراتــب افزایش یافته اما در عین حال 
کارگزار و نیروی کار به صورت یک هویت هم بسته مقاوم 
در مقابل هجوم ســرمایه وجود ندارد. مقصود از »هویت 
مقاومت« ایستادگی در برابر این روند جهانی شدن است. 
این ایســتادگی و مقاومت برســازنده هویت های تازه ای 
است. یکی از این هویت ها، هویت قومی و ملی است که 
در تمام جهان در حال ســر برآوردن است. یکی دیگر از 
این هویت ها، هویت جنسی است چراکه دولت پدرساالر 
و سرمایه داری پدرســاالرانه در بحران است. هویت های 
دیگری که با آن روبروییم هویت های حاشیه نشین است. 
به دلیل سیاســت حذف و طرد نظام سرمایه داری فراملی، 
مــا امروزه بــا بخش عظیمــی از طرد و حذف شــدگان 
روبروییم. بیگانه هراســی، آپارتاید، نژادپرستی، پوپولیسم 
و... نماینــدگان این حاشیه نشــین ها )طبقاتــی، قومی، 
جنســیتی و...( که در حال حاضــر در جهان هیچ گونه 
نماینــده مترقــی متناســب بــا دوره تاریخــی روبه جلو 
ندارند، پوپولیســت های محافظه کار یا نومحافظه کار و یا 

پوپولیست های بنیادگرا هستند.
در وجــه دیگری از بحثــم، موقعیت فکــری را در ایران 
بــه دو بخش تقســیم می کنم: یکی موقعیــت جامعه ای 
)Societal( و دیگــری، موقعیت گفتمانی. در موقعیت 
گفتمانی، ســه جریان در نیروهای مذهبــی وجود دارد: 
اول، محافظه کاری مذهبی اســت شــامل انواع و اقسام 
ســنت گراها و نوســنت گراها بــه صور مختلــف؛ دوم، 
بنیادگرایی مذهبی؛ و سوم، لیبرالیسم مذهبی. این جریان 
که با تســامح، ملکیان و شبستری را در آن قرار می دهم، 
کم وبیــش وجه غالب جریان اصاح طلبــی در ایران نیز 
هســت؛ اما امروزه از نظر فکــری و گفتمانی یک خأل 

جدی می بینیم و آن خأل چپ مذهبی است.
چپ مذهبی که با موقعیتی که ما امروز در آن قرار داریم 
بتواند با کارگزاران و فاعان تاریخی مناسبی که در ایران 
وجود دارد و با هم نوا کردن خود با جامعه شبکه ای موجود 
و در حال گســترش، تولید معنا کنــد. من در ایران امروز 
نوعی بحران هویت و بحران معنا می بینم. چپ مذهبی، 
ذیل گفتمان نوشــریعتی، با توجه بــه بحران های موجود 
در ایــران علیه مارپیچ نزولی حــذف و طرد اجتماعی ای 

است که چه در دولت سازندگی، چه اصاحات و اکنون 
اعتــدال در واقع با نوعی ناهم فازی، در راســتای تجدید 

ساختار سرمایه داری حرکت می کنند.
در روشنفکران بلوک لیبرال نوعی گسیختگی وجود دارد 
و در نتیجه ما نیازمند چپی هســتیم که فردیت معناگرا و 
اگزیستانسیال و سمت گیری ضد سلطه داشته باشد بدین 
معنا که اتاتیســم نبوده، متعلق به جامعه شــبکه ای باشد، 
اسامش یک اســام انتقادی بوده و همین طور راهبری 
دموکراســی و آزادی و باالخره، نوعی از سوسیالیسم که 
با دو بعد دیگر هم بسته باشد. چنین قرائتی را می توانیم با 
شریعتی متأخر بازسازی کنیم، شریعتی سال 55، شریعتِی 

عرفان، برابری، آزادی.
کمــال اطهاری: شــریعتی، روشــنفکر مدرن 

ارگانیک انقابی

ما چه قبل و یا چه بعد از انقاب اســامی نتوانستیم یک 
دستگاه شایســته نظری را برای اینکه نهادهای اجتماعی 
جدیــد به وجود بیایــد، خلق کنیم. از دکتر شــریعتی تا 
طبری و...، کوشش های بسیاری در این راه کرده اند ولی 
این دستگاه فکری هنوز خلق نشده است. برای به وجود 
آمدن نهادها و روابط نوین اجتماعی باید دستگاه نظری 
جدیدی ارائه شــود. بعد از انقاب خواستند نهاد جدید 
جمهوری اســامی را جایگزین دستگاه نظری شرقی و 
غربی کنند، اما این بیشــتر خاصیت نفی گونه داشــت تا 
اثبات! این خود بحران اســت. به قولــی این دال مرکزی 
اســت. وقتی شــرایط قدیم نمی تواند ادامــه پیدا کند اما 
جدید زاده نمی شود، یعنی بحراِن دوگانه اندیشه رخ داده 
اســت. در واقع کاستی اندیشه هم موجد بحران است؛ و 
هم از آنجا که اندیشــه، قابله دوران جدید اســت و اگر 

نباشد متولد نمی شود.
شــریعتی نکته بسیار زیبایی با این مضمون دارد که قرآن، 
هرچند یگانه ایدئولوژی اصیل و برحق باشد، خودبه خود 
عامل هدایت نیســت. این ســخنانی اســت که در کار 
شریعتی راهنماست. ولی وقتی ایشان می خواهند تز بدهند 
شــاید به خاطر اوضــاع آن دوره و به خاطــر تهدیدهای 
ساواک و یا مسائل دیگری، مثًا خیلی به مارکس حمله 
گاهی انسان را دست کم می گیرد.  می کنند که مارکس آ
این یک تقلیل اکونومیستی مارکس است که باعث عدم 
بسط دستگاه فکری ایشان می شــود. ایشان می توانستند 
به صورت مســتقل و بدون برخورد ایدئولوژیک، با ارائه 
یک برنامه پژوهشــی شــاگردانی را هدایت کنند که این 

دستگاه نظری را کامل کنند.
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مشــکل امروز ما نیز نداشتن یک دستگاه فکری منظم و 
منسجم منطبق با شــرایط فعلی ایران است. این مشکلی 
بوده است که ما همیشــه با آن مواجه بوده ایم. البته این، 
فقط در اندیشه دکتر شریعتی نبوده و در بین جریان های 

مختلف فکری و سیاسی نیز شایع بوده است.
دکتــر شــریعتی جریان خرده بــورژوازی مــدرن را که 
حامل اندیشــه دینی است، جلو می برد. وی در آن دوره 
-یعنــی دوره ای که جریان روشــنفکری چپ مدرن در 
صحنه مبارزه حضور فائــق دارد - تزهایی ارائه می دهد 
که منحصر به فرد هســتند. شــریعتی با ایــن کار ابراز 
هویت می کند و از طرف خرده بورژوازِی دینی به عنوان 
یک روشــنفکر مدرِن ارگانیــِک انقابی خود را مطرح 
می کند. وجوهی از اندیشــه های شــریعتی در آن دوره 
مورد اســتفاده و توجه قرار می گیرد که جریان چریکی 
را به پیش می بــرد و در نتیجه، بر بخش نظری آن دوره 

برتری می یابد.
شریعتی تزهای اساســی و درخشانی در پاره ای از آثارش 
ارائه می دهد. تفســیرش از قاســطین، مارقین، ناکثین؛ و 
تفســیری در مورد اینکه در دوران صفویه خلیفه ســنی، 
شــیعه؛ و فقیه شیعه، ســنی شد. این تفســیر درخشان و 
بارز، نشان دهنده تسلط او به جامعه شناسی است. شرایط 
عینی انسان ها تعیین کننده است. واقعیت عینی انسان ها را 
شرایط ذهنی شان تعیین می کند و این منظور دکتر شریعتی 

در این تفسیرهاست.
ســعید مدنی: شریعتی و مســئله نابرابری در 

ایران

به نظر می رســد مهم ترین مســئله ایران تــا اطاع ثانوی 
نابرابــری اســت. نمی گویم فقــر چون نســبت و تعداد 
جمعیتی که در فقر هســتند به مراتب کمتــر از اکثریت 
جمعیت است که از نابرابری ناخرسندند. شریعتی عمدتًا 
از همین زاویه نظام لیبرال را نقد می کرد. نابرابری به همان 
میزان که فرودستان را از مواهب توسعه محروم می کند راه 
مشارکت آنان در توسعه را نیز سد می کند. نابرابری مسئله 
تاریخی جامعه ایران است و چنان ماندگار شده که بیماری 
مزمن اقتصاد و اجتماع و فرهنگ و سیاست شده است. 
نابرابری منشأ بخش مهمی از فساد و ارتشاء، بی مسئولیتی، 
بی تفاوتی و بسیاری از گرفتاری های همه گیر دیگر است. 
نابرابری زمینه ناامیدی و یأس اجتماعی را فراهم می آورد 
و مانع حرکت جامعه به سوی توسعه، پیشرفت و سامت 
می شود؛ بنابراین هنوز دغدغه فقر و نابرابری واقعی است، 
هنــوز مطالبه عدالت و دموکراســی جدی اســت، هنوز 
نئولیبرالیســم منفور اســت و هنوز طبقه مهم است. ابعاد 

نابرابری از مقولــه ای کامًا اقتصادی به تمامی حوزه های 
زندگی ازجمله جنسیت، قومیت، تبار، هویت و امثال آن 
گســترش یافته و به همین علت ناچاریم بیش از همیشــه 

برای عدالت تاش کنیم.
شــواهد و قرائن بسیار نشان می دهد شریعتی هم از لحاظ 
اجتماعــی و هم از منظــر دینی نابرابــری را امری منفور 
می دانســت که باید بــرای از بین  بــردن آن تاش کرد. 
او هرگز منکر آن نبود که یک سوسیالیســت اســت که 
دموکراسی را بدون آن ناتمام می داند. شریعتی در کتاب 
جهت گیری طبقاتی اســام با صراحت بیشتری الگوی 

اجتماعی اقتصادی اش را توضیح می دهد.
شریعتی بر این اعتقـاد بود کـه برابری شهروندان در همه 
زمینه ها و رعایت حقوق اجتماعی، سیاسی و مدنی عموم 
جامعه باید محترم شــمرده شــود تـــا هر فرد از حق برابر 
نسبت به فراگیرترین آزادی های بنیـادین برخوردار باشد. 
شریعتی در همان حال که سوسیالیسم را می ستاید نسبت 
به رژیم های توتالیتر مبتنی بر سوسیالیســم اتحاد شوروی 
انتقــادات جدی وارد می کند و هــم از این رو با توجه به 
مرزبندی ها با دو مدل لیبرال و سوسیال عصر خود الگوی 
ســوم ویژه خودش را عرضه می کند. از این رو شاید باید 
این تذکر نوذری را جدی بگیریم که گفته اســت وقتی 
بحث سوسیالیســم با ســیمای انســانی مطرح شد برای 
نخستین بار در جهان سوم، شریعتی است که این مفهوم 
را مطرح می کنــد؛ بنابراین، به لحــاظ جهت گیری های 
ارزشــی و اخاقی، سوسیالیستی است با چهره انسانی و 
به لحاظ محتوا برابری خواه؛ به لحاظ جهت گیری معنوی 

نیز، جهت گیری عرفانی دارد.
الگوی سه وجهی عرفان، برابری، آزادی شریعتی در نهایت 
 )Communitarianism( به دیدگاه های جماعت گرایــان
بســیار نزدیک اســت. جماعت گرایی را می توان حاصل 
تجربــه دو الگــوی لیبرالیســم و سوسیالیســم دولتــی و 
جمع بندی نقاط ضعف و تناقضات نظری هر دو دانست. 
جماعت بــاوری بر بنیادی بودن ارتبــاط عضویت افراد در 
جماعت های مشــخص با هویتشان تأکید می کند و آن را 
برای وجود یک زندگی مطلوب واجد اهمیت می داند. بر 
اساس این نظریه، هویت افراد برآمده از نقش هایی اجتماعی 
است که به عنوان اعضای جماعتی خاص برعهده گرفته اند؛ 
این بدان معناســت که آنچه برای یک فرد خوب اســت، 
مسئله ای نه مربوط به انتخاب فردی بلکه مربوط به کارکرد 

جماعت هایی است که فرد بدان تعلق دارد.
اندیشه شریعتی از پروژه راه سوم به منزله جمع بندی نقادانه 
دو الگوی سوسیالیســم اقتدارگرا و لیبرالیســم فردگرا به 
جد پشتیبانی می کند. به عاوه اگر همه این دغدغه های 
فکری را جســتجوی راهی برای رهایی جامعه انسانی از 
بی عدالتی بدانیم شکی نیست که نظام اندیشگی شریعتی 
حامی پاســخ به چنین دغدغه هایی است و هنوز هم آرای 
وی در نقد نظام لیبرال و مبارزه با نابرابری بسیار راهگشا 
و کارآمد است و پشــتوانه مستحکمی است برای مبارزه 
با لیبرالیســم و نئولیبرالیســم به مثابه یــک کاهبرداری 

منفعت طلبانه که بر فضیلت نابرابری اصرار می ورزد.
علیرضــا رجایــی: شــریعتی و نقــد تاریخــی 

مذهب
نمی توان تردید کرد کــه در حال حاضر، بحران خیزترین 
بخش جهــان، خاورمیانه و شــمال آفریقا و تعارض های 
عمیقی اســت که یکســر آن، روایت های تروریســتی از 

هر نوع در اسام اســت؛ اما آنجا که درباره زمانه سخن 
می گوییم، چه بســا الیه ای دیگــر از بحران نیز قابل بحث 
باشد. الیه ای از بحران که همه مصائب بزرگ، از فاشیسم 
و هرگونه توتالیتاریانیســم گرفته تــا جنگ های خونین و 
سرکوب ها و کشتارهای وحشیانه ای که جملگی به خود 
صورتــی از حقیقت می دهنــد، در آن یا در ذیل آن جای 
می گیرند. نقد مارکسیســتی تأکید دارد که »ســرمایه«، 
مهم ترین عامل تعیین کننده تاریخ مدرن است و از این رو 
هر نوع »هستی شناســی« ناگزیر بایــد معطوف به درک 

»هستی شناسی سرمایه« باشد.
شــاید اینکه گفته شود »سرمایه« مهم ترین مسئله روزگار 
ماست، آن قدر کلی باشد که هیچ چیز بر درک ما نیفزاید، 
اما وقتی کــه دریابیم با ظهور ســرمایه در تاریخ مدرن و 
تحوالت مداوم و همیشــگی آن، جهــان وارِد عصری از 
انقاب های بی اماِن پنهان و آشکارشده و ثبات و سکون 
از عالم رخت بربســته اســت، بر این واقعیت ولو به طور 

اجمال و گذرا صحه خواهیم گذاشت.
به وضــوح مســئله مرکزی در شــریعتی، جهــان مذهب 
اســت. روایــت او از جهان مذهب نیز بیــش از هر چیز 
به رهایی بخشــی هم از ارتجــاع مذهبی و هم از تجددی 
توجه دارد که ســرمایه با تمام مناســبات مادی، معنوی و 
ایدئولوژیکــش در کانون آن قرار می گیــرد. کار بزرگ 
شــریعتی وارد ساختن تاریخ به دســتگاه فکر دینی بود و 
به تیزاب همان نقد تاریخی بود که بسیاری از مسلمات و 
مشهورات پیشین را در هم شکست و زمینه و امکانی برای 
واکاوی و طرحــی از یک چشــم انداز از جهانی دیگر را 
فراهم آورد. در یک جمع بندی گذرا می توان چنین گفت 
که توجه شریعتی به ابزار نقد تاریخی، جهان مذهب او را 
از مجموعه ای از احکام انتزاعی و آمرانه از باال، به گونه ای 
از روح یک زندگی جاری و درگیر مقتضیات مادی تبدیل 
کرد تا آنجا که در »جهت گیری طبقاتی در اسام« حتی 
پرابهام ترین مبانی یعنی »معاد« را به زندگی مادی وابسته 
می کند. در سطحی دیگر، وی با نقد طبقاتی نهاد مذهب 
و تأثیرات آن بر فکر دینی، زمینه ها و مبانی استیاطلبی را 

در فکر دینی کشف می کند.
وی با نقد جهان مذهب، یکسره به نقد جهان پرداخت و 
چنان تصویر رادیکالی از چشــم انداز آینده داد که ضمن 
نقد بنیانِی ســرمایه، تاش برای تقــّرب به گونه ای جهاِن 
معنــوی که خود بدان باور داشــت، در آن اجتناب ناپذیر 
اســت. ایــن جهان معنــوی فراتــر از هرگونــه الهیات و 

سنت های مرسوم و مسدودکننده است.■


