
»نســـبت  تبییـــن  مقـــام  در 
با  شریعتی  دکتر  اندیشه های 
دموکراسی خواهی«  اندیشـــه 
ابتدا باید به این نکته اعتراف 
کنـــم که بـــر این بـــاورم، دکتر 
شـــریعتی هیـــچ نســـبتی بـــا 
دموکراســـی نـــدارد و در واقع 
قـــرار هـــم نبـــوده کـــه چنین 
نسبتی داشته باشد. شریعتی همچون هر روشنفکر 
دیگری، فرزند دوران خود بود. به این اعتبار، اساساً 
در دوران شـــریعتی بحث دموکراســـی مطرح نبود 
در عوض مسأله »اصالت«، »هویت«، »عدالت« و 

»استقالل« از مباحث مورد دغدغه آن دوران بود.
اما برخی می کوشند تا از رهگذر مفاهیمی همچون 
»حق الناس« و »حق اهلل« شریعتی را به دموکراسی 
و دموکراســـی خواهی وصل کنند که تالشـــی بیهوده 
اســـت. شـــاید صحیح تر این باشـــد که بررسی کنیم 
شـــریعتی چه روشی داشـــت؟ روش شـــریعتی در 
تبیین امر سیاسی، به الهیات سیاسی بسیار شباهت 
دارد. او برای آشـــتی دادن یکســـری باورمندی ها و 
اصول متافیزیک و قدســـی تـــالش می کند که فراتر 
از جامعه قـــرار دارد با این امر واقعی که »مردم در 

صحنه هستند.«
تالشـــی که  به اعتقاد من، کاماًل ناکام است. نتیجه 
کار او توده های بی شـــکلی هســـتند که اگـــر نگوییم 
بـــا نوعـــی »هدایت شـــدگی«  امـــا  »سرســـپردگی« 
توســـط یک پیشـــوا، سرنوشـــتی بهتر از این در انتظارشان نیســـت. بنابراین نه تنها شـــریعتی به دموکراسی لزوماً 
نمی پرداخت، بلکه جاهایی که برای این امر هم تالش  می کند عماًل به شکست می انجامد. از این رو، به نحوی او 
را می توان »مروج تک صدایی« دانســـت. اما دموکراسی عالوه بر وجه نظریش،  دارای یک وجه عملی نیز هست 
و آن زمانی است که ما دموکراسی را به صورت یک مکتب فکری و لزوماً برخوردار از متافیزیک مطرح کنیم. ولی 
واقعیت این اســـت که دموکراســـی تنها این نیســـت؛ یعنی، تنها یک وجه متافیزیک ندارد که بتـــوان از آن تبیین 
فلســـفی دقیقی از انســـان و جامعه دموکرات، فهم دموکراســـی و... ارائه کرد. دموکراســـی لحظات توافق جمعی 

است و یکسری عناصری است که برای برقراری آن تالش می کنند.
اینگونـــه به نظر می رســـد که طرفداران شـــریعتی اغلب »دموکرات« هســـتند، فـــارغ از اینکه ایـــن را از کجا بیرون 
کشـــیده اند؛ چون از شـــریعتی دموکراسی و قبول ســـبک های مختلف زندگی منتج نمی شـــود. اما پرسش اساسی 
ما در این گفتار این اســـت که چرا اکثر طرفداران شـــریعتی یا ملی-مذهبی ها جزو نیروهای دموکراســـی خواه این 

مملکت هستند؟ و باید این نکته را جدی گرفت. 
شریعتی اگرچه من و امثال من را تکان نداد ولی خیلی ها را هم تکان داد. 

اما واقعیت این است که آن تکانه ها همچنان در وجود هواداران شریعتی ادامه دارد و آنان را به جایی می رساند 
که از دموکراســـی دفاع می کنند. چنـــدی پیش به مقاله ای از هابرماس برخوردم که در آن بحث کارل اشـــمیت و 
الهیات سیاســـی را مطرح کرده بود و در ادامه گریزی به جان راولز زده بود و نوشـــته بود: راولز بر این باور است که 
تأثیر نقش باورمندی در سیاست توسط سکوالریسم حل نشده باقی مانده است؛ چراکه بی طرفی عقیدتی دولت، 
بی طرفی عقیدتی جامعه نیســـت. سپس هابرماس به گفت وگوی بین خود و راولز اشاره می کند و می گوید: بستر 

برآمدن دموکراسی »جامعه مدنی« است. 
بنابراین، اگر ما دموکراســـی می خواهیم باید »جامعه مدنی« تقویت شود و افراد باورمندی که در این دموکراسی 
مشـــارکت مســـتمر دارند و علیه اصالحات شـــورش نمی کنند، آنان گروهی هســـتند که بســـیار اهمیت دارند، نه 
اهمیـــت صرفاً عددی، بلکه از این جهت که این بخش می تواند خواســـته های بخش دیگر را بازگو کند. به اعتقاد 
من، پیروان شـــریعتی، عماًل و واقعاً امروز در جامعه ایران، به نفع دموکراســـی رأی می دهند و به این اعتبار باید 
گفت ارتباط شریعتی با دموکراسی، از طریق پیروانش برقرار شده است نه از طریق اندیشه هایش. بنابراین رابطه 

شریعتی با دموکراسی اینچنین قابل تبیین خواهد بود.

مطالعـــات 1  در  امـــروزه 
اندیشه شناســـی در فرآینـــد 
شـــکل گیری یک اندیشه، چهار 
مؤلفـــه را مدنظر قرار می دهند: 
»مؤلـــف«، »زمینـــه و زمانـــه«، 
»متن« و »مفســـر«. با توجه به 
این امر، روشـــی که بـــرای فهم 
و تفســـیر آرای شـــریعتی به کار 
گرفته ام، روش »کنش گفتاری اسکینر« )برحاس فردریک 
اسکینر؛ روانشناس امریکایی( است؛ در این روش، »معنای 
آنچـــه که متفکر گفته، در منظـــور وی از آنچه گفته، نهفته 
اســـت.« منتهی آنچه متفکر گفته یا نوشـــته را عموماً باید 
در مجموعه ای از داللت هـــا و در رابطه آنها با یکدیگر دید 

و سنجید.
با توجه بـــه این روش تحلیل، در مورد شـــریعتی می توان 
گفت او با به چالش کشیدن قدرت های مسلط و گفتارهای 
موجـــود در فضـــای بحرانـــی زمانـــه خود ســـعی می کند 
تفســـیر متفاوتی از دین در مقابل گفتارهـــای متحجرانه و 

ماتریالیستی ارائه کند.

وقتی به اندیشه شریعتی می پردازیم، با مختصاتی در 2 
اندیشه ورزی اش مواجه می شـــویم که ما را به بررسی 
»بینامتنـــی« آثـــار و افکارش ســـوق می دهـــد. روش خود 
شریعتی؛ یعنی، شیوه اندیشه ورزی و تحلیل او چه از متن 
مقـــدس چه از وضعیـــت موجود، قرابت زیـــادی با بحث 
»رئالیســـیم ژرفانگر« دارد. همچنین در تفکر شـــریعتی و 
شـــیوه تحلیل  او می توان به نوعی »پدیدارشناسی جدلی« 
را نیز دید؛ به این معنا که او، سرشـــت امور؛ یعنی، زندگی، 
تاریخ، جهان و سیاست را جدلی می بیند و قائل به تضاد در 
بطن امور عالم است که البته این وجه دیالکتیکی و جدلی 
معطوف به یک وحدت غایی هم هست که به اصل توحید 
در اندیشـــه شـــریعتی باز می گردد و همه اینها با ارجاعات 
مکرر شـــریعتی به متـــن مقدس صـــورت می گیرد؛ یعنی 
گزاره هایی که شـــریعتی مطرح می کند، نه صرفاً از جنس 
اســـتدالل  عقالنی و نه صرفاً تفســـیر متن مقدس اســـت. 
شریعتی با »گفتن« عمل می کند و این »کنش گفتاری« را 
در کل آثارش می توان دید. شریعتی سیاست را به معنای 

»ستیز علیه سلطه« در نظر می گیرد.

تا قبـــل از دوران متأخـــر و مشـــخصاً در اواخر قرن 3  
نوزدهم، »علم سیاســـت« همان اندیشـــه سیاسی 
بود. در این فضا، نوع اندیشه سیاسی شریعتی را می توان 
»ایدئولـــوژی« توصیـــف کرد. اندیشـــه  سیاســـی عموماً با 
نظریه حکومت یکی دانسته می شود، در حالی که چنین 
نیســـت. »نظریه حکومت« آخرین مقوله ای است که در 
اندیشه سیاســـی مطرح می شـــود. به همین معنا، اگر ما 
از دموکراســـی در اندیشـــه یک متفکر صحبت می کنیم، 
این آخرین داللت از آن مجموعه داللت ها اســـت؛ اینکه 
مسأله آن متفکر چیســـت؟ »خیر« را در چه می بینید؟ و 
انسان شناســـی او چه چارچوبـــی دارد؟ البته خود مفهوم 
»سیاســـت« دارای ابهام های بسیاری اســـت، همان طور 
که وقتی از دموکراســـی صحبت می شود؛ این ابهام در آن 
نهفته است که اساساً گفتار دموکراتیک به چه معنا است؟ 
اصاًل آیا ما چیزی به اســـم گفتار دموکراتیـــک داریم؟و... 
برخی از تحلیلگران سیاســـی بر این باورند که طرفداران 
شریعتی، دموکرات هستند اما می دانیم که خود شریعتی 

چیزی درباره دموکراسی نگفته است. 
دموکراســـی نوعـــی »نظریـــه اقتـــدار« اســـت؛ یعنـــی 
معتقد اســـت اقتدار باید عمومی باشـــد و به شیوه ای 
از حکمرانی اطالق می شـــود کـــه حکمرانی عمومی و 
مردمی است. در حکومت و حکمرانی فی النفسه خیر 
و شر نیســـت؛ اینکه چه می کند و در خدمت چه باشد، 

مهم است.

شـــریعتی تکامل گرا اســـت منتهی نه تکامل گرای 4 
داروینـــی و هگلی بلکه تکامل گرایـــی از نوع خاص 
خـــودش. قائل به یک ســـیر دیالکتیکی تاریخی اســـت 
اما نه دیالکتیک کور. در اینجا اســـت کـــه اتفاقاً نوعی از 
دموکراسی در اندیشه شریعتی دیده می شود، شریعتی 
برای این مســـیر، تاریخ دوسویه قائل است؛ یک طرف، 
خالفـــت غصـــب، زورگویی و ســـلطه و در طـــرف دیگر 
مردم. و شـــریعتی دقیقاً در طرف مـــردم و آنان که درد 
مردم را دارند، می ایســـتد. بر این اساس، شریعتی قائل 
به نوعی »دموکراســـی نمایندگی« است که نماینده آن 
روشـــنفکران هســـتند و در مرحلـــه بعد قائـــل به نوعی 
»دموکراســـی رادیکال« اســـت، نظریه نظام و حکومت 

شریعتی »دموکراسی رادیکال شورایی« است.

زمانی که جوانی بیست ساله بودم 1 
با شـــریعتی به عنوان یک متفکر و 
اصالح طلب دینی آشـــنا شـــدم. البته 
از شـــریعتی با توجه به زمانه ای که در 
آن می زیســـت توقع خوانش انتقادی 
از دین ندارم؛ اما پرسش جدی من به 
آرای او این اســـت که چقـــدر تصویری 
کـــه شـــریعتی از دین ارائـــه می دهد با 
مستندات تاریخی قابل انطباق است؟

 من منتقد شـــریعتی هستم چون او را 
جدی گرفته ام. اغلب کسانی که درباره 
شریعتی صحبت می کنند، شریعتی را 
از بنیـــاد و متـــن تعامـــل و تأمل دینی 
بیـــرون می آورنـــد و درباره شـــریعتی 
به گونه ای ســـخن می  گوینـــد که گویی، 
اندیشه ورزی بیرون از متن دین است.

نقـــد من بـــه شـــریعتی این اســـت که 
یـــا روایت هایی  آیه  دلبخواهانه گزاره، 
آن  و  برمی گزینـــد  دیـــن  دل  از  را 
آیـــات و روایـــات را از تفاســـیر رؤیایـــی 
آکنـــده می کند؛ به عنوان مثـــال، وقتی 
گزاره هایی را در خصوص »ناس« ارائه 
می کنـــد و از عرفـــان، آزادی و برابـــری 
می توانـــد  چگونـــه  می گویـــد،  ســـخن 
این گزاره ها را مســـتند کند؟ شـــریعتی 
تصاویری را به دســـت داد که وقتی در 
تاریخ اسالم جست وجو می کنیم کمتر 

مصداق آن را می یابیم.

در 2  یـــا  فلســـفه  در  امـــروزه 
علوم اجتماعی و انسانی بسختی 
گزاره هـــای  و  متفکـــر  بیـــن  می تـــوان 
انفـــکاک  تأملـــی اش،  و  تعاملـــی 
حداکثری برقرار کرد؛ برخی به گونه ای 
با شـــریعتی برخورد می کنند که گویی 

شریعتی استقالل اندیشه ای دارد.
بیش از بیســـت ســـال اســـت که تأکید 
می کنـــم باید شـــریعتی را بـــا توجه به 
»تقـــرر وجـــودی« اش درک کـــرد و در 
ایـــن راســـتا، می تـــوان از او به عنـــوان 
متفکـــری رمانتیک یاد کـــرد. برخی از 
این حرف من چنین استنباط می کنند 
که شـــریعتی فـــردی احساســـاتی بود، 

در حالـــی که بحـــث من این نیســـت. 
نباید  نوشـــریعتی  اندیشـــه  طرفداران 
بحـــث منتقدان خـــود را تا ایـــن اندازه 
تقلیل دهند. اندیشه به نوعی متضمن 
اســـت  شـــخص  آن  وجـــودی  تقـــرر 
نمی توان اینهـــا را از هم منفک کرد. از 
این رو، اگر نوشریعتی ها بر این باورند 
که گزاره های شـــریعتی مستقل از تقرر 
وجـــودی اش اســـت، بایـــد بتوانند این 
امـــر را اثبات کنند ولی اگـــر نتوانند آن 
را اثبات کنند باید ربط بین گزاره هایی 
را که شـــریعتی مطـــرح می کند با تقرر 

وجودی اش عنوان کنند.
دیگـــر  می پذیریـــم،  را  تقـــرر  وقتـــی 
نمی تـــوان مدعـــی شـــد که شـــریعتی 
اســـالم اصیل را بـــه ما معرفـــی کرده 
اســـت بلکـــه بایـــد گفت شـــریعتی که 
تقـــرر وجـــودی دارد، براســـاس تقـــرر 
وجودی اش اســـالم را به اینگونه درک 
و معرفی کرده اســـت. در این فضا، به 
اعتقـــاد من، تقـــرر وجودی شـــریعتی 
»رمانتیـــک بودن« او اســـت. از همین 
ابـــوذر و حضـــرت  از  او  کـــه  اســـت  رو 
ابراهیم)ع( و... اســـطوره ساخت. این 
رمانتیســـم بسیار ســـهمگینی است که 
شـــریعتی با آرا و افکارش درمی آمیزد 

کـــه از قضا متناســـب با همـــان فضای 
فکری دهه 50 ما بود.

کـــردن« 3  »وانمـــود  ویژگـــی 
بـــارز  بســـیار  شـــریعتی  در 
میـــزان  شـــریعتی  معتقـــدم  اســـت. 
چیـــزی  آن  از  بیـــش  وانمودهایـــش 
اســـت که در اختیـــار داشـــت و درباره 
شـــریعتی این می تواند بســـیار زیانبار 
باشـــد. در پس گزاره هایی که شریعتی 
ارائـــه می کند، نفی رقبایـــی که در دهه 
مطـــرح  بســـیار  جامعـــه  در   50 و   40
بودند، نیز وجود دارد. اینجا اســـت که 
وانمودهای شـــریعتی بیشتر به چشم 
می خـــورد؛ یعنی، به گونه ای خود را به 
مخاطبـــش معرفی می کنـــد که گویی 
اگزیستانسیالیســـم،  مارکسیســـم،  من 
جامعه شناســـی،  ادیـــان،  بودائیســـم، 
تاریخ اســـالم و... را بخوبـــی می دانم. 
این در حالی اســـت که اینها گزاره های 
بســـیار ســـهمگینی هســـتند. مـــن اگر 
چنین دعاوی را در کالس های درســـم 
داشته باشم به خاطر برد اجتماعی که 
دارم نهایتـــاً گفته می شـــود الف زده ام 
امـــا وقتی در بـــردی به وســـعت ایران 
حرف می زنید، اینها نیاز به استدالل و 

اثبات دارد. از این رو، پیشنهاد می کنم 
را  پژوهـــش  نوشـــریعتی ها چنـــد  کـــه 
ســـاماندهی و بررســـی کننـــد کـــه مثاًل 
وقتی شریعتی در مورد سارتر، هایدگر 
و... حرف می زند چه میزان گزاره های 
آنان را مطـــرح می کنـــد. می توان یک 
مقالـــه جاندار مثـــاًل از ســـارتر خواند و 
بیســـت ســـال راجع بـــه اندیشـــه او در 
جاهـــای مختلف صحبت کـــرد. اما آیا 
مطالعـــه اصلی انجام شـــده اســـت؟ 
آیـــا می توانیـــم این را با مســـتنداتمان 
تلفیق کنیم؟ به اعتقاد من، شـــریعتی 
»وانمودگر« بســـیار بزرگی است و این 

می تواند برای آینده ما خطرناک باشد 
چراکـــه گزاره هایی کـــه او در وضعیت 
خطابه  عنـــوان می کند و وانمودهایش 
می توانـــد تا دو ســـه دهه بـــرای برخی 

مسلم و موجه جلوه کند.
در پاسخ به کســـانی که معتقدند فارغ 
از محتـــوا، مـــا امـــروز به فرم اندیشـــه 
شـــریعتی نیـــاز داریم، بایـــد گفت این 
اظهارنظـــر تقلیـــل دادن شـــریعتی به 
»فرم« اســـت. این در حالی اســـت که 
خود شریعتی از شـــعور و شعار حرف 
می زند و نمی توان شـــعور را رها کرد و 
صرفاً بر شعار و فرم بیان تکیه داشت.

اگر بخواهیم درکی از وضعیت سیاسی 
امروزمـــان داشـــته باشـــیم و بررســـی 
کنیـــم کـــه آرای شـــریعتی در این فضا 
چـــه کارکـــردی پیدا می کنـــد، بهتر این 
اســـت کـــه از پرداخت بـــه »محتوای« 
آثار شریعتی صرفنظر کرده و بر »فرم 

اندیشه« او متمرکز شویم.
ایـــن بحـــث را بـــا ایـــن پیش فرض 
بـــه  معتقـــدم  کـــه  می کنـــم  مطـــرح 
معنای »آرنتـــی«، حیات سیاســـی در 
ایـــران به ســـویی مـــی رود کـــه »اقتدار 
سیاسی« کمرنگ می شود؛ یعنی هیچ 
مرجعیتـــی وجـــود نـــدارد که افـــراد با 
واسطه آن به »امر عمومی« بیندیشند. 
در حالی که »حیات سیاســـی« حیاتی 
اســـت که در آن »اقتـــدار« وجود دارد، 
کم یـــا زیاد ســـوژه هایی خلـــق می کند 
که اخالقی انـــد و امر عمومی را بر امور 

خصوصی خود ترجیح می دهند.
تـــا جایی کـــه صورت بنـــدی حیات 
برمی گـــردد،  روشـــنفکر  بـــه  سیاســـی 
زبان، مفاهیـــم و عنوان ها هســـتند که 
نقش مهمـــی ایفا می کننـــد؛ نام هایی 
»خـــدا«  »میهـــن«،  »وطـــن«،  چـــون 
وقتی محترم انـــد، »مرجعیت« ایجاد 
می کنند و در صحنه عمومی »اقتدار« 

می آفریننـــد و ایـــن روند بـــه این معنا 
است که »حیات سیاسی« وجود دارد. 
اما وقتی چنیـــن مفاهیمی مرجعیت 
خـــود را از دســـت می دهند، سیاســـت 

دچار انحطاط و احتضار می شود.
به نظر می رســـد که روشـــنفکری در 
ایران بعد از انقالب )اوایل دهه هفتاد( 
کـــه اتفاقـــاً در تقابل و دوگانه ســـازی با 
شـــریعتی شـــکل گرفـــت، در کمرنگ 
شـــدن اقتـــدار و حیات سیاســـی امروز 
ما نقش داشـــت. از همیـــن رو، بر این 
بـــاورم کـــه راه رهایی از انحطـــاط این 
است که از روشـــنفکری بعد از انقالب 
فاصله بگیریم و دوباره »فرم اندیشـــه 
شـــریعتی« را فرا بخوانیـــم. صرفنظر 
از اینکـــه در ایـــن فـــرم، چـــه محتوایی 

بریزیم. 
بنابرایـــن در ایـــن گفتـــار بـــه آنچه 
شـــریعتی می گوید و محتـــوای آثار او، 
کاری نـــدارم و بیشـــتر می خواهـــم بـــر 
»فرم اندیشـــه« او متمرکز شـــوم. وجه 
مشخص فرم روشنفکری ایران بعد از 
انقالب، »دانشگاهی« بودن آن است؛ 
 scientific یعنی نوعی نگاه علمـــی و
حاکم اســـت کـــه اتفاقاً من بـــر همین 
وجـــه روشـــنفکری نقـــد دارم؛ یعنـــی 
منتقد این هســـتم که مدام به این امر 
بپردازیـــم کـــه چقـــدر شـــریعتی فالن 
متفکر را می شـــناخت؟ چقـــدر از دین 
می دانســـت؟ و... این رویکـــرد غلطی 
در دانشـــگاه نیست چرا که در دانشگاه 
قطعـــاً باید امـــور را مســـتند ارائه کرد 
و صدق و کـــذب گزاره ها را به شـــکلی 

عقالنی سنجید.
 امـــا در اینجـــا بحـــث ایـــن اســـت 

کـــه »حیـــات سیاســـی« یـــک جامعه 
وابســـته به صدق و کـــذب این کالم ها 
نیســـت بلکه به کارکرد کالم در میدان 
عمـــل و به نســـبتی کـــه کالم بـــا عمل 
سیاســـی برقرار می کند، بســـتگی دارد. 
معتقدم، یکی از کارهای نادرســـت ما 
در سال های اخیر این بود که به یکباره 
مسأله کارکرد دانش در میدان عمل را 

فراموش کردیم. 
باید بدانیم که مفاهیم دانشگاهی، 
اما مـــرده هســـتند.  مفاهیـــم عمیـــق 
مفاهیم زنـــده در میدان عمل، حیات 
می یابنـــد و اراده ای را پیـــش می برنـــد 
حتـــی اگر صـــادق نباشـــند؛ بگذریم از 
اینکه گاهی در دانشـــگاه کالم گرفتار پز 
آکادمیک هم می شـــود و همه ما گفتار 
این پز شده ایم؛ معلوم هم نیست این 
پز دادن های دانشـــگاهی چه کاربستی 

در جامعه ما دارد؟
»کاربســـت اندیشـــه ها در جامعه« 
نگاه هـــای  در  کـــه  اســـت  موضوعـــی 
دانشـــگاهی مغفول می ماند و فاجعه 
آنجا اســـت کـــه اســـتاد دانشـــگاه قرار 
اســـت منجی »حوزه عمومی« شود نه 
روشـــنفکر عرصه عمومی و روشـــنفکر 
آکادمیـــک  لبـــاس  عمومـــی  عرصـــه 
می پوشـــد و از موضع آکادمی ســـخن 
می گویـــد. معتقدم، این امر در »مرگ 
عرصه عمومی« در ایران نقش مهمی 
بازی کرد. ســـخن آکادمیک همواره از 
آخرین دســـتاوردهای دانش بشر حظ 
می بـــرد اما معلوم نیســـت که با جان، 
دانـــش، آگاهی  و وجـــدان عمومی چه 

نسبتی دارد؟
ایـــن در حالی اســـت که شـــریعتی 

و  »روشـــنفکر عرصه عمومی« اســـت 
مِن نوعی که در عرصه عمومی هستم 
به ایـــن امـــر کاری ندارم کـــه حضرت 
بـــه تصویـــر  کـــه شـــریعتی  علـــی)ع( 
می کشـــد، چقدر با مســـتندات تاریخی 
مطابقـــت دارد. ما وقتـــی می خواهیم 
»اقتـــدار« را در عرصـــه عمومـــی احیا 
کنیم، با واســـطه باید احیا کنیم، زبان 
شریعتی، به جای توصیف امر سیاسی 

»خلق امر سیاسی« است. 
شـــریعتی با »ســـخن« حیـــات امر 
سیاســـی را خلق می کند. سوژه مسئول 
و اخالقی می آفریند و سیاست آنجایی 
اســـت کـــه »وجـــدان اخالقـــی« خلق 
می شود و شریعتی این کار را بخوبی با 

فرم بیان و اندیشه اش انجام می دهد.
شـــریعتی یک متفکر سیاسی است 
که بـــه اعتبار زبان در میدان سیاســـی، 
خلـــق و ابداع می کنـــد. بنابراین، قطع 
نظـــر از اینکـــه بـــا محتـــوای آثـــار دکتر 
شـــریعتی چه باید کرد و چه موضعی 
نســـبت به آن داریم، حقیقتاً ما امروز 
بـــه »فـــرم کالم« او نیازمندیـــم. فـــرم 
کالمی که محصول آن »ســـوژه مسئول 
اخالقی« اســـت؛ نه ســـوژه ای که صرفاً 
در جســـت وجوی سرنوشت خصوصی 
خود در این عالم اســـت. معتقدم این 
بحران حیات سیاســـی امروز ما اســـت 
که با فرم کالم شریعتی می توان از این 

بحران خارج شد.

شریعتی یک متفکر سیاسی است که به اعتبار 
زبان در میدان سیاسی، خلق و ابداع می کند. 

بنابراین، قطع نظر از اینکه با محتوای آثار 
دکتر شریعتی چه باید کرد و چه موضعی 

نسبت به آن داریم، حقیقتاً ما امروز به »فرم 
کالم« او نیازمندیم. فرم کالمی که محصول 

آن »سوژه مسئول اخالقی« است؛ نه سوژه ای 
که صرفاً در جست وجوی سرنوشت خصوصی 

خود در این عالم است. معتقدم این بحران 
حیات سیاسی امروز ما است که با فرم کالم 

شریعتی می توان از این بحران خارج شد

در پاسخ به کسانی که معتقدند فارغ از 
محتوا، ما امروز به فرم اندیشه شریعتی 

نیاز داریم، باید گفت این اظهارنظر تقلیل 
دادن شریعتی به »فرم« است. این در حالی 

است که خود شریعتی از شعور و شعار حرف 
می زند و نمی توان شعور را رها کرد و صرفاً 

بر شعار و فرم بیان تکیه داشت

 »شریعتی، سیاست و ایران امروز« موضوعی بود که نوشریعتی ها و منتقدان شریعتی را بر سر یک میز نشاند تا در چهل و یکمین سال درگذشتش از رد پای او در جامعه امروز بگویند. این میزگرد با حضور احسان، سوسن و سارا شریعتی، فرزندان دکتر علی شریعتی، 
در محل »بنیاد شریعتی« برگزار شد و »گروه اندیشه ایران« به طور اختصاصی آن را پوشش داد که ماحصل مباحث پیش روی شما است.
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