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شــریعتی بــرای بســیاری از ما نقش 
پــدر فکــری را دارد و مــا نــزد او تلمــذ 
کرده ایم و از او اندیشیدن و نگاه نقادانه و 
عمق فکر را آموخته ایم. شریعتی شاید 
جزو نخستین روشــنفکرانی است که در 
ایران و برای ایران اندیشــید و سعی کرد 
فراتــر از قالب فکری خــود، قالبی گذارد 
و بــا نــگاه ترکیبــی و خالقانه بــه میراث 
فکری ایران و اســالم و جهان پرداخت و 
توانست سنتزهای جالبی در زمینه های 

مختلف عرضه کند.
 امــا همیشــه در داســتان پدر و پســر 
قدری عصیان هم هســت؛ همان کاری 
که شریعتی نسبت به نسل های قبلی و 
پدران فکری خود کرد و از فرزندان خود 
نیز این انتظار را  داشــته است. فرزندان 
فرزنــدان  بــه  محــدود  تنهــا  شــریعتی 
بلکــه شــامل  او نمی شــود؛  بیولوژیــک 
همه ما می شــود که بتوانیم گفت وگوی 

نقادانه ای را پیش ببریم.
ارائــه داد کــه  الگویــی   شــریعتی در 

۵۰ درصــد بــه »امــر اجتماعــی« توجه 
کرده است اما در 5۰ درصد دیگر از »امر 
اجتماعی« تا حدی غفلت کرده اســت. 
اگــر قــرار اســت »گرایــش نوشــریعتی« 
وجود داشته باشد طرفداران این گرایش 
باید توجــه خــود را به »امــر اجتماعی« 
کامــل کنند. منظــور از »امــر اجتماعی« 
مناســباتی اســت کــه بالفعــل و به طــور 
خــاص در ایــران وجــود دارد و زندگــی 
مــا را شــکل می دهــد. شــرایط کنونی ما 
»استمرار در امر اجتماعی« را می طلبد. 
امروزه امر اجتماعی معلق شده است؛ 
هــم از طــرف انقالبیــون، هــم از ســوی 
اپوزیســیون »امر اجتماعی« به حاشــیه 

رفته است که دالیل متعدد دارد.
یک دلیلش این اســت که در ســنت 
مبارزه سیاسی ما تفکیک »امر سیاسی« 

از »امر اجتماعی« وجود نداشــته است. 
در حالــی که اگر مبــارزه انجام می دهیم 
بایــد در قلمــرو »امــر سیاســی« باشــد 
نه قلمــرو »امــر اجتماعی«؛ بایــد برای 
»امر اجتماعی« حرمتی  قائل شــویم و 
در عیــن حال مبــارزه هم کنیــم. این در 
حالی اســت کــه همیشــه مبــارزه کردن 
بــرای ما بــه این معنی بــوده که کل افق 
زندگی اجتماعــی، فرهنگی و اقتصادی 
را دگرگــون کنیــم و حتــی در مــواردی تا 
اعمــاق وجود افــراد برویم تــا آن را هم 

دگرگون کنیم.
شاید تنها در سنت ما باشد که انقالب 
معانــی عجیــب و غریبــی یافته اســت. 
بــه تعبیــری وقتــی مــا دعوای سیاســی 
می کنیم در عین حال دعوای اجتماعی 
و فرهنگی هم می کنیم حتی در الیه های 
وجــودی هم دعوا ایجــاد می کنیم و این 
امــر از ناتوانی ما نشــأت می گیــرد. پس 
ضرورت دارد از این مرحله عبور کنیم و 
مبارزه را به »امر سیاسی« محدود کنیم 
و به نحوی با »امر اجتماعی« هم پیوند 

برقرار کنیم.
در  شــریعتی  می رســد  به نظــر 
را  انقــالب  می خواهــد  کــه  مرحلــه ای 
آسیب شناســی کنــد کــه »چــرا انقــالب 
الزم اســت« در ایــن مرحلــه بــه »امــر 
در  ولــی  می کنــد  توجــه  اجتماعــی« 
مرحلــه ای کــه می خواهــد »اســتراتژی 
تغییــر« را بگویــد بــه »امــر اجتماعــی« 
بی توجه می شود و استراتژی تغییر را در 
زمینه انسان شناسی جست وجو می کند! 
بــه عبــات دیگــر، شــریعتی مشــکالت 
را  راه حل هــا  و  »جامعه شناســی«  را 
»انسان شناســی« می بینــد از همیــن رو 
است که وقتی صحبت از راه حل می کند 

بیشتر به »انسان ها« توجه دارد.
»امــر  تعلیــق  ایــران  تجربــه  در 

اجتماعــی« را می تــوان بارهــا دید. یک 
راه تعلیــق »امــر اجتماعی« این اســت 
کــه ایدئولــوژی را مطرح کنیــم که »غیر 
تاریخی« باشد. ایدئولوژی که »تاریخی« 
است دعوای سیاسی را مطرح می کند و 
در برابــر آن هم برنامه هایی بــرای ارائه 
دارد. امــا ایدئولــوژی که »غیــر تاریخی« 
اســت اساســاً به وضــع موجــود توجهی 
ندارد و حتی خواهان تغییر وضع موجود 
هم نیست؛ بیش از اینکه بخواهد وضع 
موجــود را تغییر دهد به دنبــال »اتوپیا« 
اســت که آن اتوپی هم از این »وضعیت 

غیر تاریخی« نشأت گرفته است.
وقتــی قــرار اســت جامعه مناســبی 
تحقــق یابــد کــه ممکــن اســت مدینــه 
فاضله، امت یا جامعه سوسیالیستی و... 
باشد؛ به این معنا که قرار نیست در این 
جامعــه خــاص که موجود اســت تغییر 
خاصی ایجاد شود، بلکه قرار است چیز 
دیگری در آن تحقق پیدا کند که این امر 
دعــوا را غیرتاریخــی می کند. یعنی مثاًل 
در ســال ۱۳۵۰ دعــوای رژیم و مــردم را 
تبدیــل به دعوای هابیل و قابیل می کند 
و ایــن دعوا ممکن اســت از حرکت روح 
بــه معنــای هگلــی خــودش باشــد کــه 
دارد دگرگونــی ایجــاد می کنــد. یعنی بر 
دعواهــای ملموس عناوینــی می گذارد 
کــه باعــث می شــود از »امــر اجتماعی« 
فاصله بگیریــم؛ یعنی بر مبانی دیگری 
بایســتید تــا از آنجــا بخواهیــد جامعه را 

ببینید.
شــریعتی »امــر اجتماعــی« را آنجــا 
به رســمیت می شناســد کــه می خواهد 
نقاط اسارت را پیدا کند. جامعه شناسی 
به شــما کمــک می کند نقــاط اســارت را 
پیدا کنید؛ از خودبیگانگی انسان در برابر 
کار، مذهــب، ملیت و هویت. شــاه کلید 
بــود  واژه شــریعتی »از خودبیگانگــی« 

قرارگاهمان را در جهان عوض کنیم

کاشف مسیر مدینه تا بغداد

»رهایــي، بــراي آنكه آشــیاني نــدارد؛ آزادي، بــراي آنكه 
نمي داند چگونه باید باشد، كشنده است«

»هبوط   دركویر«
او را در  رادیکالیســم ویرانگــر شــریعتي، چهــره واقعــي 
پوشــش هاي چندالیــه سانســور مخفــي مي کنــد. آنچه از 
ســیماي آرایــش شــده وي در این جــا و آن جــا مي بینیــم 
شریعتي واقعي نیست. او با سالح نقد همه جانبه، مکاني 
را بــراي آرامــش یــا غنــودن »در آغوش ولــوم« تفنن باقــي نمي گذارد. نشــان داد 
کــه مذهــب در عمق نقادانه خود، همان تفکر اســت و این دو در قــدم اول، همان 
ساختمان هاي کاذب و از پیش ساخته خود را نفي مي کنند و جهاني از ویراني برجا 
مي گذارند تا بر زمین خلوت برجامانده، به تأسیس ساختماني نو اقدام کنند. روح 
اتوپیایي اندیشــه او اکنون در مواجهه با جهاني ســرد و بي روح قرار گرفته اســت که 
گاه هرچشــم اندازي از آینده را کور مي کند و براستي نیز دشوار است در زمانه اي که 

جنایت، لباس عقیده و اخالق پوشیده است، به دورنماهاي اتوپیایي باورداشت.
روایت هاي ســاده اندیشــانه از شــریعتي، این کاربــرد را بــراي نقــادان او دارد که 
به گمــان خــود، ذهن ایدئولوژي زده وي را نفي کننــد و او را متعلق به یك دوران 
سپري شده بدانند. گذري کوتاه در آثار او اما کافي است تا این روایت ساده سازي 
شده مبتني بر »شریعتیسم« یکسره در معرض انحالل قرارگیرد. شریعتي گرچه 
به کرات از ایدئولوژي مي گوید اما اگر ایدئولوژي را به معناي مرســوم متصلب و 
جزمي آن بگیریم، او به تمامي ضد ایدئولوژي است و چاره اي هم جز این ندارد 
وقتي که تمامي نهادها و دستگاه هاي ذهني و عیني موجود را نفي و به زمینه هاي 
باز تولید آنها نیز بي رحمانه حمله مي کند. شــریعتي در جایي مي گوید: »براي 
دیدن برخي رنگ ها و فهمیدن بعضي حرف ها از نگریســتن و اندیشیدن کاري 
ساخته نیســت. باید از آنجا که نشسته ایم برخیزیم ]و[ قرارگاهمان را در جهان 
عوض کنیم.« این انقالبي ترین روایت قدرت ستیزانه است، وقتي که عنوان کنیم 
صرف نقد نظري ما را از بن بست بیرون نمي آورد بلکه درکنار، یا فراتر، پیش از 
آن باید به نقد عملي مبادرت کنیم؛ سخني پیچیده وتا حدي غیر قابل درك و 
یادآور این آیه قرآن کریم است که: »قل انما اعظکم بواحدة آن تقومواهلل مثني 

و فرادي ثم تتفکروا....« 
»بگو که من تنها به یك سخن و به یك چیز شما را موعظه مي کنم و آن اینکه دو 

به دو و یك به یك براي خدا به پاخیزید و قیام کنید؛ سپس بیندیشید و تفکر کنید.«
این کــه اندیشــیدن و تفکــر بــه بعــداز خیزش، چــه جمعي و چــه فــردي، موکول 
شده است احتماالً همان مضمون غیر قابل درك تغییر »قرارگاه در جهان« است 
و مــا را به ســوي نقــد عملي پیش مي برد و چه بســا آن را ضروری تــر از نقد نظري 
نیز مي ســازد. چنین به نظر مي رســد که تغییــر قرارگاه، یا هــر تعریفي منتهي الیه 

رادیکالیسم قدرت ستیز و مبتني بر دوستون »نفي« و »اتوپیا« است.
»تشیع یك اصل دارد و تمام اصول دیگرش از همین یك اصل منشعب مي شود 
و اساســاً به عقیده من تاریخ تشــیع و پیدایش تشــیع در اســالم از همین یك »نه« 
آغاز مي شــود. اگر همه اصول و فروع شــیعه بر این اصل مبتني نباشــد، پا در هوا و 
بي معني و بي هدف اســت و این اصل اصل ها »نه« اســت. من نمي خواهم خود 

موضوع را تحلیل کنم بلکه برآنم که براي همه تاریخ یك اصل استنباط کنم.«
»نه« به »مثابه »اصل اصل ها« هیچ معنایي بجز نفي مطلق ندارد؛ و این اصلي 
کــه براي شــریعتي معیاري براي همه تاریخ اســت، دورنماي اتوپیایــي خود را در 
گونه اي از تشــیع مي یابد که سرشــت آن، چنان با همین »نه« تکوین یافته اســت 
که الجرم خود را نیز در وضع فعلي نفي مي کند. این چشم اندازي است بر بنیان 

خیلي دور و در عین حال خیلي نزدیك.«

سخن نخســت اینکه باید میان آگاهی و خودآگاهی تمایز 
قائــل شــویم. این وجه تمایــز را می توانیم در مــورد تاریخ 
نیز تســری دهیم. ما می توانیم آگاهی های تاریخی بســیار 
زیادی داشته باشیم. برخورداری از آگاهی تاریخی ضرورتاً 
به معنای خودآگاهی نیست. در گذشته بی شمار رویدادها، 
حمله هــا، لشکرکشــی ها، تشــکیل حکومت هــا، ســقوط 
حکومت ها، جنایــات و حوادث دیگــری در عرصه زندگی 
اجتماعی هر قوم و ملتی روی داده است. اگر  بخواهیم این اطالعات را در مورد این 
بی شمار حوادث تاریخی گردآوری کنیم، حقیقتاً خارج از توانمندی بشر است ، اما 
خود این آگاهی ها نمی تواند روشــنگر  راه ما باشــد، مگر آنکه تبدیل به خود آگاهی 

شود و جهت گیری ما را مشخص کند.
انتقــادات فراوانــی به دانش تاریخی و شــیوه تاریخ نگاری »دکتر علی شــریعتی« 
می شود، ضمن احترام به  نظریات منتقدین، بنده فکر می کنم شریعتی اطالعات 
و آگاهی هــای تاریخــی بســیار خــوب و دقیقــی داشــت؛ دانشــی در حــد دانــش و 
توانمندی هــای آکادمیک ما. به اعتقاد من شــریعتی روح تاریخ مــا را خوب درک 
کرده بود و شــاید تاکنون کسی نتوانسته باشــد که به خوبی شریعتی، روح تاریخ ما 
را بیان کرده باشــد. نکته دیگر اینکه هنوز در تاریخ معاصر ما کســی پیدا نشــده که 
توانســته باشد تاریخ این ســرزمین را مفهوم ســازی و در واقع کل روند تاریخ کشور 
ما را در یک عبارت خالصه کند، یعنی کل این تاریخ ۲۵۰۰ ســاله را در یک عبارت 
خالصــه کنــد. برای مثــال اگر  تاریــخ تفکر غــرب را مطالعه کنید، می بینیــد که در 
غرب»فریدریش نیچه« پیدا می شود و می گوید: تاریخ غرب تاریخ بسط نیهیلیسم 
یا تاریخ بســط مرگ خداســت. یا »مارتین هایدگر« پیدا می شود و می گوید: تاریخ 
غرب، تاریخ غفلت از وجود یا بســط سوبژکتیویســم اســت. به این معنا که کلیت 
تاریــخ غــرب با یــک مفهوم چون سوبژکتیویســم یا یــک مفهوم مثل مــرگ خدا 
یا نیهیلیســم یا با یک مفهوم مثل بســط غفلت از وجود، یک تاریخ قابل هضم و 
تحلیل می شود. ما متأسفانه در خصوص تاریخ تفکرمان چنین دستاوردی نداریم. 
آیا متفکری پیدا شده که بتواند تاریخ ما را مفهوم سازی کند؟ اما دکترشریعتی نه 
تنها تاریخ تفکر بلکه تاریخ اجتماعی ما را در یک عبارت خالصه می کند و بخوبی 
جهت گیــری تاریخــی ما را در یک عبــارت بیان می کند و می گویــد: تاریخ مردم ما 
میان مدینه و بغداد خالصه می شــود. توده های ایرانی نیز همواره از نظام مدائن 
بیزار بودند، تحت ســتم طبقاتی بودند، تحت ســتم بی عدالتی و بی عدالتی های 
اجتماعی بوده اند. شــوق رســیدن به مدینه نبوی را داشــتند امــا در نظام خالفت 

بغداد سر درآوردند. ببینید با چه زیبایی روح تفکر اجتماعی ما را بیان می کند.
در تحلیلی که از تشیع علوی و تشیع صفوی ارائه می دهد، در واقع از سنت ایرانی، 
مناســبات ایران، اســالم و تشــیع ســخن می گوید. به نظر من شــریعتی شاهکاری 
را عرضــه می کند و بیش از بســیاری از بــه اصطالح مورخان مــا، روح تاریخی ما را 
خــارج از جهت گیری هــای ایدئولوژیک توضیح داده و می کوشــد بــا یک مواجهه 

پدیدارشناسانه در واقع روح تاریخی قوم ایرانی را برای ما بازگو کند.

 علیرضا رجایي
 پژوهشگر و روزنامه نگار

 بیژن   عبدالکریمی
استاد دانشگاه

کــه همــه جــا آن را جســت وجو می کند. 
بــه  را  انســان  زنــدان  جامعه شناســی 
انســان نشــان می دهد و نشــان می دهد 
کجــا در برابــر آنها مقاومت می شــود. از 
نظــر شــریعتی، جامعه شناســی، بیــان 
مشــکل اســت. جامعــه نجــات بخــش 
نیســت بلکــه اســیرکننده اســت و ایــن 
نــگاه ۵۰ درصدی شــریعتی نســبت به 
»امــر اجتماعــی« اســت؛ موقعــی کــه 
از »امــر اجتماعــی« صحبــت می کنــد 
می گویــد ایــن امــر اجتماعــی چــه بــد 
اســت. اما وقتــی می خواهد شــما را آزاد 
کنــد از انقالب وجــودی و تغییــر ذاتی و 
انقالب جوهــری صحبت می کند؛ اینجا 
می بینیــد راه حل هایــش بیــش از اینکه 
جامعه شــناختی باشــد، انسان شناختی 

مشــکالت  بیــن  تعــارض  اســت. 
جامعه شناسی و راه حل انسان شناختی 
چیزهایی است که باید در »نو شریعتی« 

از آن احتراز کرد.
حال که بسیاری از راه حل ها می تواند 
در »شــناخت جامعــه« باشــد بســیاری 
از روشــنفکران مــا نمی داننــد در کــدام 
جامعــه زندگــی می کننــد؛ هم کســانی 
کــه در ایران هســتند و هم کســانی که در 
خارج از کشور زندگی می کنند. سرنوشت 
تاریخــی مــا چنین بوده اســت کــه بر اثر 
ســنت فرهنگــی عمیــق و طوالنــی کــه 
عمدتــاً جنبــه وجــودی داشــته اســت، 
باعث شده که راه حل مسائل اجتماعی 
را در »ایجــاد انقــالب ذهنــی در افــراد« 
می دانیــم. در حالــی که راه حل مســائل 

اجتماعی، خودشــان بایــد »اجتماعی« 
باشــند. ایــن تغییــر نگرشــی اســت کــه 
بــه آن نیــاز داریــم تــا نســبت بــه »امــر 
اجتماعــی« حــس مراقبت پیــدا کنیم؛ 
یعنی مراقب آنچه داریم، باشــیم و آن 
را بهبــود ببخشــیم. در حالی کــه بازتاب 
اجتماعــی نگــرش مبتنــی بــه »انقالب 
ذهنــی« در درون وجــدان مــا »انفجــار 
اجتماعی« اســت؛ یعنی از دست رفتن 
همــه چیــز و بــاز از صفر شــروع کــردن. 
 دقیقــاً آنچه تاریخ ما بارهــا آن را تجریه 

کرده است.
*گزیده ای از ســخنرانی مرحوم دكتر 
ســید محمدامین قانعــی راد در همایش 
»اكنون ما و شــریعتی« كــه 29 خرداد ماه 

96 در دانشگاه تربیت مدرس ارائه شد.

شریعتی به روایت زنده یاد دکتر سید محمدامین قانعی راد

پدر فکری نسل ما


