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  ما و میراث شریعتی
  ساز)(متفکري مفهوم

  
  26/3/94خ: شنبه، مورروزنامه ایران، صفحه اندیشه، روز سه :منبع

  
   و هومن رضوي دسحرناز سماعی نژا از: گفتگو

  
هاي او دهای با کثیري ازاکنون توان می ؛ هر چندایفا کرده مهم و فوق العاده مؤثرينقش  شـریعتی در تاریخ اندیشه معاصر 

  مخالف بود
  

ي رنتودر تو» ایرانی يو روشنفکرمیراث فکري شریعتی «هایی را با عنوان دکتر سـروش دباغ سـلسـله نشست   
ارائه داد و گفتگوي حاضـر، در واپسین نشست این مجموعه و میان او و دو تن از حاضران  1392در سـال   کانادا

  است.  گرفتهانجام  بندي از کل دوره، در مقام یک جمعهااین نشست
ــریعتی با یکی از  این گفتگو به رغم قدیمی بودنش، ــنفکري عالوه بر مواجهه ش نمایندگان نســل نوظهور روش

د. پاسخ دار خویشحیث مهم دیگري نیز در  دینی که خود دریافتی مستقیم از نسل میانجی خود با شریعتی دارد،
یکی از ســواالت، به رغم این که این گفتگو به لحاظ تاریخی پیش از ســخنرانی اخیر یوســف اباذري در همایش 

بندي شده است و غیاب امر انگار دقیقا در پاسخ به همین معنا صورت شناسی صورت گرفته،هشـتاد سال جامعه 
  کند.اقتصادي را در متفکران امروز و دیروز ما وارسی می

به رغم انتشـار صـوت این گفتگو در تارگاه شـخصـی دباغ، روزنامه ایران براي نخستین بار اقدام به درج متن     
  کند.پیراسته این مصاحبه می

  
  ؟ برودبه سراغ میراث فکري شریعتی سروش دباغ  ود تاشمیچه چیز باعث 

در آن  نبودم. ایران سالم بود ورخ داد من چهار  57ام. زمانی که انقالب تجربه زیستن در روزگار شریعتی را نداشته شـخصـا    
ــهر لندن بودم و قاعدتا چیز زیاديزمان به اتفاق خانواد ــیده  هآورم. از این رو آنچبه خاطر نمی ه در ش ــریعتی اندیش ام راجع به ش

د کنام. مادرم نقل میهایی که از او شنیدهام و سخنرانیها است؛ آثاري که از او خواندهها و شنیدهصرفا از طریق تامالت و خوانده
ه خبر بهواداران این بود که جنازه شریعتی را بیلندن تصور برخی از  همپتونساوتدر  56که پس از درگذشـت شریعتی در سال  
دانید ســرانجام او در دمشــق دفن شــد. با این حال در لندن نیز تشــییع جنازه باشــکوهی با  تهران خواهند برد. اما همچنان که می

اسـم شرکت کردیم.  ردر این مکه در آن زمان خردسـال بودیم به همراه مادرم   او برگزار شـد که من و خواهرم  تابوت خالی براي
آورم، عکس هاي آنرا در آلبوم خانوادگی البته چیزي از آن را به خاطر نمی خود من ریعتی بوده است؛شـ من با  این اولین مواجهۀ

    دیده ام.
زمانی که نوجوان بودم، در دبیرستان نیکان تحصیل مخالفانش بود.  آینۀ در او شـناخت فکري من با شـریعتی   نخسـتین مواجهۀ 

ــهمی ــان مااي مذهبی بود و معلمان و کردم که مدرس ــ«تحت تاثیر آموزه هاي  مدرس ــتند. در آن جا» بهائیت دانجمن ض  قرار داش
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مرحوم ري و عسگمرتضی اهللا سـبحانی و مرحوم  هاي آیتکردیم و کتابعقاید می هاي زیادي را صـرف آموزش اصـول  عتسـا 
والیت (به معناي شیعی و کالمی و نه الزما سیاسی) نداشت بسیار  فضـا شریعتی با این استدالل که  خواندیم. در آنمطهري را می

  شد.  نقد می
یش دو نو ان دینی او را احیاگرکه ؛ جریانی شریعتی مواجه بودمدیگري از روایت دیگر نیز در خانه و محیط اطرافم با از سـوي  

وز سـال سـوم دبیرســتان بودم؛ در درس   آمخاطرم هســت دانش  مفتون شـریعتی بودم.  تحت تاثیر این نگرش، دانسـت؛  می ینید
 «اندیشه هاي شریعتی دادم، سخنرانی همدالنه و متناسب با اطالعات و درك آنروزم از شریعتی و مقوله  تاریخ، کنفرانسـی دربارة 

ي ته داروسازتحصیلم در رش ؛ احتماال اولین سـخنرانی عمرم را آنروز انجام دادم!! این فضـا و تصویر تا اواخر دوران  »احیاي دینی
ــال  ــیل دباز خاطرم می آی با من بود. 76در دانشــگاه تهران یعنی حدود س ــازي،  ویژه نامه اي به ده دانشــکدر د، ایام تحص اروس

اشت؛ دسابقه ن اروسازي دة دانشکدر دیم؛ کاري که پیش از آن دمنتشر کر 75ر سال ده دانشکدر دوفات شریعتی  دمناسبت سالگر
از این  پس م. در آن ویژه نامه منتشر کردم، در آن نفس می کشیدمقاله اي متناسـب با فضاي معرفتی و عاطفی اي که  آن روزگار  

 ها واســتدالل ی ازبرختجربه کردم و به ســســتی را شــریعتی با  خواندم نوعی دیگر از رابطۀمی رفته رفته و به میزانی که فلســفه
در من سربرآورده و اگر گري از مواجهۀ با شریعتی نوع دیا ددمجدر شـش هفت سـال اخیر    . پس از آن،اسـتشـهادات او پی بردم  

ــتفاده کنیم و  بخواهیم این دو مرحله با  یدیالکتیک رابطۀ بر اثر م،تز بینگارن مواجهه را تز و آنتییاولین و دوم از تعـابیر هگلی اسـ
ه ک امراذعان به این  و ورزي هاي او در استداللضعفازدر عین وقوف به برخی ر حال حاضر، د یکدیگر، به یک سنتز رسیده ام.

کوشم بر نقاط شناسم و میرتوریک اسـت، اهمیت و عظمت او را در فضـاي اندیشـگی ایران معاصـر به رسـمیت می      گفتمان او
 شـه معاصـر به حساب آورم و بشناسانم.  اندگار در تاریخ اندیسـاز و نامی م مثبت او انگشـت تاکید بگذارم و او را متفکري مفهوم 

ــت که می معتقدم بارقه ــریعتی هسـ ــه شـ ــا رگه هاتوان آنها و اخگرهایی در اندیشـ ــخصـ ــتی و را پی گرفت: مشـ هاي اومانیسـ
ژة ا پروب و مفاهیمی از این دست. هر چند هاي متعدد از اسالم و پروتستانیزم اسالمیاگزیسـتانیسـالیستی از اسالم و همچنین فهم  

استخراج و «و   »طرح هندسـی مکتب «حوریت دارد، یعنی فکري او م آنچه در پروژةبا  ئولوژیک کردن دین او همدلی ندارم واید
عتی داستان نیستم، اما در عین حال با کویریات شریهم از اسالم در راستاي بدست دادن قرائتی ایدئولوژیک» تصفیه منابع فرهنگی

  ام.   نیز در این باب نگاشته مبسوط سر مهرم و تا کنون دو مقالۀ بر
  

و جمهوري اســالمی تاثیرگذار بود؟ و  57شــریعتی تا چه حد بر انقالب امروز براي چه باید شــریعتی را بازخوانی کرد؟ 
  شریعتی چه نسبتی با این جا و اکنون ما دارد؟

 آن سنتاز  روشـنفکري معاصر نداریم؛ باید  گریز و گزیري از بازخوانی میراث، »ه اسـت دشـته چراغ راه آین ذگ« اق دبه مصـ   
ــ و  57همن ب انقالب تحوالت پیش و پس از در پرتو  بازخوانی اي عف آنرا از نقاط قوت تفکیک کنیم؛کمک بگیریم و نقاط ضـ

از مسیر خود منحرف شده، که به هر طریقی معتقدند انقالب کسـانی   دهشـایع شـ  د سـاله جمهوري اسـالمی.   کارنامه سـی و چن 
خواهند یو به نحوي م گیرندتعابیر تندي به کار میاو  دهند و دربارةبه شریعتی نسبت می هاي این فرایند راها و ناکامیشـکست 

ما ا جویانه ارتباط وثیقی دارد؛ستیزه و بخشو پیدایش گفتمان ایدئولوژیک و رهایی 57شریعتی البته با انقالب  بگیرند.از او انتقام 
ظر به ن ،اخالقی کنیموري معرفتی وهاي کنونی دا. اگر ما میراث او را از منظر امروز و با ارزشنباید خارج شــد انصــاف  از جادة

د رمالمت ک» هستی و زمان«نوشتن کتاب  هایدگر را به سبب دنبای ایم. همان طور کهشده »زمان پریشی«رسد که دچار خطاي می
 یم؛ر فلسفی هایدگر او را نکوهش کنتوانیم به خاطر عواقب و نتایج افکاما نمی ظهور فاشـیسـم و نازیسم در ارتباط دانست.  با  و

ــجویان یهودي کرد و می ها همکارينظیر اینکه با نازي وي رفتارهايهر چنـد   ــت. لو میرا  دانشـ داد در جاي خود مذموم اسـ
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ه قلبی، نه اثر سکتک سـال و اندي قبل از انقالب بر  ی نبود و زنده نماند تا انقالب را ببیند واما  ،شـریعتی گفتمانی را در انداخت 
 او را به لحاظ اخالقیبعد از انقالب رخ داد توان براي آنچه اند شـــهادت، از دنیا رفت. به همین دلیل نمیآن گونه که برخی گفته

» اسالم ایدئولوژیک«صا ، خصوتوان لوازم و لواحق گفتمان فکري اورکتی نداشت. اما میچون او در این باب مشامقصـر دانسـت،  
  پس از انقالب رخ داده نیست.  دکننگمان می ده اي هایی که عکرد. او مسئول ناکامی ، نقد معرفتیرا 

ه او از آن سخن گفتمانی ک جفا در حق شریعتی است. شایدو کم لطفی  اند نیز ادي فاشیسم پنداشتهاین که برخی شریعتی را من
 شده رهنمون کندما را به دموکراسی هدایت »هادموکراسی راس«و  »هادموکراسی راي«گوید دموکراتیک نباشـد و تفکیک میان  می

واب اندیشه او با کسانی مثل سیدقطب و ن، اما از این جا تا فاشـیسـم و استالینیسم راه بسیار است.   نه دموکراسـی متعارف  کنونی 
او جهانی گشوده دارد و  شوند؛ج و ابوذر همه با هم جمع میفوي تفاوت فراوان دارد. در جهان او از بودا تا بوعلی سینا و حالص

هاي ین که ایدهابر  دو تاکی کند. چنین کسـی را فاشیست انگاشتن یدینداران را به ژانرهاي مختلف از تئاتر گرفته تا رمان دعوت م
ش با های، نزاعزمانی که در پاریس بود طعم زندان را چشیده بود و است. او خود چندین بار یانصافانجامد، بی او به فاشـیسم می 
ان تحت عنوان استالینیسم در جری آن روزگار در شورويِ که باید میان سوسیالیسم و آنچهبود  اي بر سـر این امر دانشـجویان توده 

   .اجه شد و نه از جادة انصاف خارج گشتوار مونه باید با او شیفته ،در مواجهۀ با این متفکر مهم معاصر بود تفکیک قائل شد.
  

روییم. از یک ســو او خود را در ادامه ســنت روشــنفکري دینی قرار اي از نظریات روبهما در شــریعتی با کالژ گســترده
 کوشدگیرد و میگرایی را در سنت غرب میگیرد. انسـان دهد و از طرف دیگر از مفاهیم فلسـفه مارکسـیسـم کمک می   می

که شود. به علت همین کالژ چند تهمین معنی را در سـنت اسالمی بازبجوید. و به همین گونه با اگزیستانسیالیسم مواجه می 
ف و ط ضعکنند و خود همین نقاآیند نقاط ضـعف و قوت متفاوتی را در او رصد می وقتی متفکران مختلف به سـراغ او می 

ها در مورد این اسـت که شـریعتی درون مدرنیته است یا ضد آن. به همین طریق   قوت محل نزاع اسـت. از جمله این نزاع 
ــتن او در معرض قرائت  ــت به خویش ــریعتی از این منظر به گفتمان  هاي مختلف قرار میایده بازگش ــما ش گیرد. به نظر ش

  گرایی تعلق دارد یا گسست؟بومی
ــتن « ایدة ــت به خویش ــت. او در دوگانۀ د »بازگش ــریعتی پررنگ اس ــت، به  گفتمان گرایی و گفتمان بومی ر ش ــس فتمان گگس
ا جالل وت او بتفااســت و » زدگیغرب«کند. او تحت تاثیر کتاب احمد حرکت میاقتفاي جالل آل گرایی متعلق اســت و بهبومی

ازگشت به سنت ایرانی است اما براي شریعتی بازگشت به خویشتن و بدر پی بازسـازي سـنت ایرانی    در این اسـت که آل احمد 
نزدیک است، » مکتب فرانکفورت«گفتمان مدرنتیه بیشتر به گفتمان مکتب انتقادي و مشخصا  شریعتی در اسـالمی پررنگ اسـت.  

ــود و او را میدیده می گرایی در اوخگرهایی از بومیها و ارگـه  در عین حـال  توان میگرا خواند. بومی يتردید متفکرتوان بیشـ
، از امام علی تا امام حسین و حضرت را و تاریخ شیعی را در عاشورا ببیند »بخشی رهایی« خواهد تجربۀچنین انگاشـت که او می 

راوانش ه رغم نفوذ و تاثیر فرا با مکتب انتقادي ســنتز کند. هر چند این ســنتز ببر همین ســیاق بســازد و بر آن اســت تا آن زینب،
ی را. با تاریخ اسالم آشنای اسالمی دانست نه عرفان اسالمی و نه کالمنه فلسـفه اسالمی را خوب می زیرا شـریعتی   نیسـت؛ موجه 

انش د حتی در مقایسه با نسل قبل از خودها نه تنها در قیاس با روشنفکران نسل بعدي خود که اما در دیگر رشـته خوبی داشـت،  
دست کم برخی از مفاهیم برساختۀ او  چندان این سخن در مقام تخفیف شریعتی نیست، اما واقعیت این است که . فی نداشـت کا

یع ن با تاریخ تشــچندا  ،تاثیر اجتماعی بســیارش ، به رغم »شــیعه یک حزب تمام « مفاهیمی که او خلق کرده مانند  موجه نبوده؛
اهد تاریخی سازگار نیست و  خوانش رقیب، دهد چندان با شومیبه دسـت  کربال دثۀ حااز  تناسـب ندارد. خوانشـی که شـریعتی   

» ضمکتب اعترا«را » انتظار« و کندغیبت و مهدویت ارائه می ز ایدةبیشــتري دارد. همچنین تصــویري که ابســی  شــواهد تاریخی
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کالی ندارد اما اشــنفســه البته فیبا قرائت ارتدوکس تفاوت دارد. تفاوت االهیاتی از این مقوله با قرائت ارتدوکس  معرفی می کند،
 دان طرفیاز آن چن آثار شریعتی ده،باشد که به گواهی آنچه منتشر ش در میانکننده هاي قانعبه شرطی که شواهد مکفی و استدالل

ی او تا حدي درست دانش اسالم رسد داوري مطهري دربارةبه نظر میاست. فارغ از مجادالت شخصی شریعتی و مطهري،  نبسته
تند است اما اگر مراد این باشد که او به عنوان یک محقق اسالمی با عرفان و تفسیر و فقه و  هرچند »سراییاسـالم «شـد و تعبیر  با

ر نوشته د ايبه عنوان مثال او اصطالحات فلسفه اسالمی را به گونهبیراه نیست.  اسـالمی آشنایی مکفی نداشته، پر فلسـفه و کالم  
دانسته است. این جاست که به تعبیر شما این نمی روشن است معانی دقیق این مفاهیم راگیرد که به کار می ها و سخنرانی هایش 

وغ و تخیل خود نب ةبیشتر از قو ،مفاهیم دینی نیز مانند در اسـتفاده از تفکر انتقادي  شـکل گرفته اسـت. شـریعتی    کالژهاي فکري
گر ویژه هایدهایی که از سارتر و بهصا استفاده. خصـو در علوم انسـانی  فهم درسـت و عمیق از مفاهیم موجود  تا کردهاسـتفاده می 

م. تازه بشوی »زمان پریشی«ه اشاره کردم دچار خطاي شناسیم، تفاوت دارد. البته نباید همچنان کما امروز از آنها میآنچه با کند می
فارســی در بارة  که آن زمان متنی بهعنایت دارم هم هایدگر به فارســی درآمدند. ماســت که متون شــمســی در دهه هشــتاد و نود 
ــیار کم بود ــتی«اما به هر رو  ؛هایدگر بس ــی بنیادینهس ــناس ــت به گونه که از مفاهیم کلیدي »دازاین«و  »ش ار اي در آثهایدگر اس

  ست.استفاده کرده ا ذوق و خالقیت خود در این میانفاهیم آشنایی نداشته و از با این م دهد ويشریعتی بکار رفته که نشان می
ــت که در آن زمان کس  را باید این کالژ از این حیث ــم قرار داد. در عین حال باید توجه داشـ با این مالحظه دید و پیش چشـ

بود،   هگوي سبقت را از دیگران ربودمسـلما  دیگري نیز به قوت و خالقیت شـریعتی وجود نداشـت که دسـت به سـنتز بزند. او     
بدین سبب که توانمندي بسیاري داشت: سخنور کم نظیري بود، طنز گفتاري و نوشتاري دلنشینی در او موج می زد، در عین حال 

سر اهمیت پیداکردن شریعتی را باید فهمید. اهمیت چیزي نیست که . و مفهوم سازي داشت هن خالقذشـخصیت کاریزماتیک و  
یعتی در شر گردد.ناپسند ما بازنمی به پسند وامر دهد. این جتماع اسـت که به فرد اهمیت می کسـی به کسـی اعطا کند بلکه این ا  

 دانست ولیهاي او مخالف بود. او شاید خیلی چیزها را نمیایده توان با کثیري ازا مهم است؛ هرچند میتاریخ اندیشـه معاصـر م  
یریم و جا پاي او بگذاریم و رابطۀ درس بگاو میراث  م ازتوانییم میکند و اگر این اهمیت را بفهماین از اهمیت او چیزي کم نمی

  بندي کنیم. سنت و مدرنیته را بهتر صورت میان
  

ــیســتی کال عوض می به نظر می ــریعتی در همین کالژها تصــویر طبقه را در ادبیات مارکس ــد ش کند و از یک مفهوم رس
ر دسازد. این ظاهرا همان کاري است که اقتصـادي و مبتنی بر تضـادهاي کار و سـرمایه، مفهومی سیاسی اجتماعی را برمی   

 ها واگذار کردند و بیشتر در زمینه به فرهنگصاد را به بروکراتدوران اصـطالحات نیز انجام گرفت و روشنفکران مقوله اقت 
دار او، به رغم نژاد منجر شــد. در حقیقت شــریعتی و روشــنفکران میراث  پرداختنـد و خود این عاقبت به جریان احمدي 

رو  یما به فرهنگشـان، به جاي حل کردن معادله جامعه از طریق فکر کردن به امر اقتصـادي و سیاسی دا  اي بنیادینهتفاوت
  اندیشد معادله اقتصادي در گفتمانش غائب است.آورند. یعنی در واقع زمانی که روشنفکر ما به تغییر اجتماعی میمی

عتی شریکنم که حق با شماست. گمان می »طبقه«گنجد. اما در باب مفهوم مفصـلی اسـت و در این مجال کوتاه نمی   این بحث 
م که یکی وار باید بگویذیل مفاهیم فئودالیسم و طبقه معنا کند. اشاره را  هاي دینیاسطوره ابیل در وشـد نزاع هابیل و ق کحتی می

داند و در نمی »اخبار از واقع«اش را نگرفته: او زبان دین را لزوما زبان از اخگرهاي شــریعتی در همین جاســت که خود او نیز پی
انی هاي انسهدر حد دغدغ »طبقه« اما همچنان که گفتید مفهومکند. به نمادین بودن زبان دین اشاره می »سـلمان پاك «کتاب  مقدمۀ

ــت.  پردازي و پرداختن جدي به تئوري ماند وباقی می ــاد در کار او غایب اس ــان توامی مقولۀاقتص ن گفت که این کار در نواندیش
و دیگران. در روشنفکري غیردینی نیز کار به همین صورت است. از  سروش ه در متاخر نیز وجود ندارد؛ نه در شـبستري، ن  دینی
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ــانی ــص خود  معدود کس ــاي تخص ــی غنی که به اقتض ــت که البته نفوذ دیگران را ندارد. به این امر پرداخته موس ی در حتنژاد اس
ــنفکران چپ  ــهروشـ ــادي در حد ایده پیش از انقالب نیز این نقیصـ با فقر باقی مانده. مبارزه  یِهاي کلوجود دارد و طرح اقتصـ

ــنفکري مثـل ملکیـان   ــنفکر باید به این ام چنـدان باور ندارد  روشـ ــیبه نزد وي، ر بپردازد. وکه روشـ  و باطنی و تحوالت انفسـ
به تحوالت آفاقی خواهد انجامید؛ از اینرو ســویه هاي انفســی مباحث ایشــان بســی پررنگتر از ســویه هاي آفاقی و  روانشـناختی 

   ت.بیرونی اس
رده ها واگذار کبه جریان بروکرات که جریان روشـنفکري کار اقتصاد را  شـما ظاهرا در مقام نقد اشـاره کردید  کته دیگر اینکه ن

 به خصوص در دولت آقاي هاشمی اقتصـاد لمرو قهاي لیبرالی که در با سـیاسـت   یا عدم همدلی منو ما فارغ از همدلی اسـت. ا 
عود مس ست، مسیر ورود امثال دکتربر آن حکمفرماایران که حکومت دینی کنونی  در جامعۀروشـنفکر  یک  شـد، همین که  اعمال

ان آن استفاده و متخصص بقبوالند که از علم اقتصاد انگذاري تسهیل کند و به حاکمدولت و سـیاست  نیلی و طبیبیان را به عرصـۀ 
اما اگر یک روشنفکر این نگرش را داشته باشد  ؛ثر ممکندارم که این حداقل الزم است و نه حداک شود، امر مبارکی است. عنایت

ــده »مدیریت فقهی«و  »مدیریت علمی«ان قدمی رو به جلو در جهت تفکیک می ــته شـ ــرفته رفته به  ؛ امري که برداشـ یدن برکشـ
باید از را نناسی شناسی و روانشنه فقط طبابت و مهندسـی که اقتصـاد و جامعه   مطابق با آن  انجامد کهاقلی از دین میحدخوانش 

ده ها و ایارتباط معیشــت و معرفت و  ران باید به نســبت میانِکفم روشــنعالوه بر این، معتقد .و ســراغ گرفت دین مطالبه کرد
بسـیار بها دهند. صـرفا طرح ایده ها بار ما را بار نمی کند؛ بلکه نسبت ایده ها با شهروندان و نهادهاي    ي اجتماعی و مدنینهادها

ــی که  ــت. درس ــهروندان آگاه داز مدنی نیز مهم اس ــت.  اگر ش ر ظهور دولت احمدي نژاد می توان و باید برگرفت همین امر اس
ی و اجتماعیِ رهگشـاو موجه است؛ پوپولیسم محوریت خواهد یافت  آگاهی اي که قوام بخش کنش هاي  مدن،جامعه پدید نیایند

    د.ان می گردمید ةو  برند
  

آورد و در ها اشـاره کردید که شریعتی پس از دوران زندان از عملگرایی انقالبی به خودسازي روي می در یکی از کالس
فتمان رض دارد که گفین را در خود به عنوان پیششما ارسد تفسیر این مسـیر کامال همدالنه او را تفسـیر کردید. به نظر می  

  رسد.انقالبی لزوما با خشونت همراه است. در حالی که این چندان درست به نظر نمی
نقالبِرسد که شود، به نظر میمی دمستفا فهمم و از آثار شریعتیتا جایی که می ی و نآ فاصله گرفتن از ا

عموم  دانیم کهبه خصوص در دورة زندان بدان رسید. می صی شریعتی بود کهزودرس محصول تامالت شخ
که همه  »ارشاد«زندان خود، بر خالف دوران ز ا است. شریعتی در دوران پسبوده با خشونت عجین  انقالبها 

آنان که رفتند کاري حسینی کردند و آنان که ماندند باید کاري زینبی «گفت دید و میچیز را سیاه و سفید می
نده یزیديکنند وگرن ندیشی شارد دوران خاکستريو ، به نظرم»ا توصیفاتی که او از ابوذر در دوران پیشا . دا

نکاتی است  »جغرافیاي حرف«توجه به منفعت ملی و دهد قدري متفاوت است. زندان و پسازندان به دست می
به خشونت در هم تنیده اند، تا چه حد انقالب و شود. فارغ از این مساله که که در کارهاي متاخر او دیده می

ی«مشهور او که دهنگام چندان فایدتی ندارد. جملۀ به این نتیجه رسید که انقالب زونظرم شریعتی  ش انقالب پ
یراو متعلق به همین دوره است. » از خودآگاهی فاجعه است در آن کمتر دارد.  »ارشاد«در دوران  از این تعاب

نق نفسی و گیرد و سویهفاصله می فضا اما پس از آن از این ،دجوشمی البی در شریعتیدوران مفاهیم ا هاي ا
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نقالبی«باطنی و  آرمانشهري نگاه پس از زندان،  دانم که او در دورةنمی ود. شبراي او پررنگ می »خودسازي ا
  .دوه بدپی بر »دآبا ناکجا«و  »اتوپیا«ظاهرا به برخی گیر و گرفت هاي ، اما یا نه ده بودبالمره ترك کرخود را 

  
هاي عرفان را از سنت اسالمی، برابري را از اندیشهتوضیح دادید که شریعتی » عرفان، برابري، آزادي«شـما در شرح مقاله  

  زند.گیرد. او چگونه این مفاهیم متعارض را با هم پیوند میسوسیالیستی و آزادي را از سارتر برمی
اي ابطهر او عرفان و سیاست دریعتی این مقاله را در دوران پس از زندان نوشته؛ به نزش باید بپرسـید!! ال را از خود او این سـو  

و مقوله با این دسـفر دراز آهنگی است که وي در زندگی پر تالطم خویش  از ین مقاله شـاید آخرین منزلگاه  ا .داشـتند  یدیالکتیک
بخش سـلوك عرفانی را با مفهوم سوسیالیستی برابري و مفهوم سیاسی آزادي  وجه رهایی . شـریعتی بر آن اسـت تا  پیموده اسـت 
به نزد او، عرفانی که به کار سیاست  سلوك عرفانی براي شریعتی پررنگ شده بود.  بخشرهاییدر آن روزگار، وجه درهم آمیزد. 

  ورزي نیاید، به دردي نمی خورد.
ــریعتی در اواخر عمر خو ــت. کثیري از گفتمانجمع عد دغـدغۀ  دشـ هاي چپ در آن دوران آن اندازه که الت و آزادي را داشـ

ــغول امر عدالت اجتماعی بودند به آز ــریعتی نیز براي جمع  پرداختند. ادي نمیدلمشـ عدالت و آزادي که تبیین نظري آن میان شـ
کم اهمیت او در آن دست اما ؛پردازدخود میهاي زند. او در این جا به بیان آرمانپردازي نمیبسـیار سخت است، دست به تئوري 

  باید در کنار عدالت و برابري دلشمغول آزادي نیز باشیم.  کند وبري درد ما را درمان نمیفهمد صرف تاکید بر برامی است که
ی ر هستسارت بخش و اگزیستانسیل دارد. شریعتی بر خالف کسی مثله رهاییوج، »  عرفان، برابري، آزادي« گانۀ فان در سهعر

عرفان  ذیل گوید و عرفانشسخن میاي عارفان حت قدسی قائل است. وي به اقتفسا ،براي هستی داند ورا پوچ و کور و کر نمی
 "تیسپهري و کویریات شریع» هشت کتاب«: بازخوانی تطبیقی هبوط در هیچستان"شود. من در مقاالت بندي میمی صورتاسـال 

وجودي شریعتی پرده برگرفته و کوشیده ام صورتنبدي هاي از دغدغه "درنگی در کویریات شـریعتی : زیر و زبر باش چنینمی"و 
ــتان«م اهی. مفاي از آنها بدســت دهم ــریعتی که در آثار  »تنهایی معنوي«، »فنا«، »عدمس «  و» ویرهبوط در ک« در نگرش عرفانی ش

ــالک مدرن« .کرده ام قلمدادداد ســـالکان مدرن در عرا شـــده، پررنگ اســـت؛ از اینرو وي  جمع آوري» گفتگوهاي تنهایی  »سـ
  است.  و پیرامونی کنونی انه و باطنی در جهان راززدایی شدةهاي کبوترتجربهدلمشغول از سر گدراندن 

ی در شریعت سیاسی دغدغه هاي وي موفق بوده یا خیر، مقولۀ دیگري است. -یهاي عرفانی و اجتماعمیان سویه این که سـنتز  
اما جمع میان برابري و   نگش ســخن گفته اســت؛بلند و گرانســ از آرمان هايتنها   این باب راهکار رهگشــایی اقامه نکرده، بلکه

ین وادي گام بنهند تا از این طریق ها در اها و نوشـریعتیســت امیدوارم شـریعتیســت  طلبد.جهد تئوریکی می که آوردم،آزادي چنان
  . را پاس دارند و راهش را ادامه دهندمیراث او  ندبتوان
  


