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درگذشت دکتر شریعتی
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سوبژِکْتیویسم ،خطری برای روشنفکری

به مناسب ِت مراس ِم یادبودِ دکتر شریعتی و با توجه به نیازهای زمان و زمانه ،دربارهٔ مسائ ِل مهم و غیرِ مه ِم بسیاری میتوان سخن گفت .زیرا که هم
شریعتی دربارهٔ بسیاری از موضوعا ِت مهم سخن گفته و هم زمان ٔه ما گرانبار از موضوعات و مسائ ِل فکری و اجتماعی و سیاس ِی مهم است که پاسخهای
درخور میطلبند .اما من در این گفتار میخواهم صرفاً به بیا ِن یک دغدغه بپردازم و آن خطرِ سوژه محوری ( سوبژکتیویسم ) یعنی اندیشه ورز ِی تک ساحتی
برای روشنفکران و از جمله روشنفکران و یا نواندیشا ِن دینی است و البته ،چنان که خواهم گفت ،این توجه و دغدغه از آموزههای شریعتی هم هست.
در واقع موضوع با این پرسش آغاز میشود که  :روشنفکر کیست و نقش و رسالت و کارِ او چیست ؟ در این باب بسیار سخن گفتهاند و بسیار نیز میتوان
سخن گفت .اما در این مَجال باید گفت که عموماً روشنفکر را از آکادمیسین متمایز میدانند و کارِ روشنفکر را "اندیشه ورز ِی معطوف به تغییرِ اجتماعی"
میشُمارند یعنی روشنفکر اه ِل اندیشه و نظریه پردازی است اما هدف و پیامدِ آن ،تغییرِ احوا ِل مردمان است از شرای ِط نامطلوب به وضعی ِت مطلوب .از
این رو مسال ٔه رسالت و تعهد ،جزوِ ذا ِت روشنفکری و از مقوما ِت شکل گیر ِی پدیدهٔ روشنفکری و روشنفکران است .بنابراین گرچه تغییر ،بدو ِن پشتوان ٔه
جنبش فکری و فرهنگ ِی گسترده و اثرگذارِ مردمی صورت نمیگیرد ،اما اگر هر نوع اندیشه ورزی به تغییرِ اجتماعی مُنجر نشود کارِ روشنفکری تمام
یک ِ
نیست .بویژه اگر به گفت ٔه دکتر بابک احمدی به نحوِ پَسینی روشنفکر را از "کارش" بشناسیم و تعریف کنیم .چنین تعریف و رسالتی برای روشنفکران
قطعی مینماید.
ِ
فرهنگ اسالمی میدانست و از این رو روشنفکران را
شریعتی با تعری ِف ویژهاش از مفهومِ روشنفکری که آن را مترادف با مفهومِ "علم" و "عالِم" در
پیامبرا ِن پس از خاتمیت می ِش ُمرد ،خود را یک روشنفکرِ مذهبی یا مسلمان میدانست .یعنی جم ِع بی ِن اندیشه ورزی و عم ِل اجتماعی به قصدِ تغییرِ احوا ِل
مردمان .یا همان تعبیرِ درس ِت آقای مصطفی مَلکیان " :تَحریرِ حقیقت و تقلی ِل مَرارت" ( .هر چند مَرارت بُعدِ روانشناسی و یا شخصی دارد ولی مُرادِ ما در
اینجا از مَرارت ،رن ِج عام است و تمامِ عرصههای زندگ ِی مردمان را در برمیگیرد ) .اما خطر و یا حداقل کمبودی که در سالیا ِن اخیر در کارِ روشنفکران و
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از جمله روشنفکرا ِن دینی احساس میشود این است که بسیاری از ایشان چنان در اندیشه غرق شدهاند و چنان اندیشه ورزی و تامال ِت نظری آنان را در
خود فرو برده است که هدف را فراموش کردهاند و لذا میتوان آن را خطری و حتی انحرافی در کارِ روشنفکری ،حداقل از نوعِ شریعتی ،دانست .امروز بسیار
گفته میشود که روشنفکر فقط در جستجوی حقیقت است و او را با واقعیت و یا مصلحت کاری نیست .شاید سعدی هم به همین نظر داشته است که :
			
جز به خردمند مَفرما عمل

گر چه عمل کارِ خردمند نیست

در گذشته به طورِکلی حقیقت با واقعیت ،آرمان با زندگ ِی روزمره و یا ایما ِن با عمل آمیخته بود و این دوگانهها مُالزم و مُساوق شمرده میشدند اما
در جها ِن مدرن با تفکیک و شکافی که دکارت بی ِن "سوژه" و " اُبژه" پدید آورد ،این دو ساحت از هم جدا شد و بعدها سوبْژِکْتیویسم بر همه چیز غلبه
کرد و اومانیزم نیز بُعدِ اندیشهای و عقلی و فاعلی ِت انسان را تقویت کرد .گر چه این سوژه محوری و انسان گرایی در عرصههای مختلف بَرکا ِت زیادی برای
بشریت داشت و باید از آنها پاسداری کرد ،اما این فکر که " ای برادر تو همه اندیشهای" یا "عمل کارِ خردمند نیست" ،هم زیان بار و دارای عواق ِب منفی
است و به ویژه با نقش و کارِ روشنفکری سازگار نیست و هم با آموزهها و تربی ِت دینی و اسالم ِی ما نیز در تعارض است چرا که دین و ُس ِ
لوک دینی پیش
جنس عمل و ُسلوک و تربیت همراه است و غای ِت آن نیز رستگار ِی انسان است  .به دیگر سخن
از آنکه معطوف به اندیشه و تعق ِل مَحض باشد ،با ایمان و ِ
میتوان گفت که در دین ورزی گر چه تعقل و استدالل بسیار مهم است اما هدف ،عمل و تربیت و رستگاری است.
ْس االمری" باشند که واقعیتها و عینیتهای جاری و تجربی و ملموس در زندگ ِی
خطرِ اصلی آن است که اندیشه محوران چنان دنبا ِل "حقیق ِت نَف ُ
روزمرهٔ مردمان را نبینند و یا به هیچ انگارند و به هر حال بهای الزم را بدان ندهند .تجربه نشان میدهد که سوبژکتیویستها معموالً حقیقت را تنها در
استدالل و براهی ِن عقلی و انتزاعی میجویند و ذه ِن انسان را به عنوا ِن "فاع ِل شناسا " یگانه معیارِ حقیق ِت مطلق یا مطل ِق حقیقت میشمارند در حالی که
چنین نیست و حداقل از منظرِ علمی و حقیقت یابی میتوان گفت که انکشا ِف حقیقت ،استقرایی است و از جزء به کل میرسد ،یعنی شناخ ِت جزئیات به
طرح و استخرا ِج قواعدِ کلی و انضمامی مُنتهی میشود .در واقع اگر بخواهیم جامعتر سخن بگوییم ،میتوانیم بگوییم که  :یک رابط ٔه دیالکتیکی بی ِن ذهن
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و عین برای انکشاف یا رسید ِن به حقیقت وجود دارد.
سخن این است که برای یک فیلسوف ،صد ِق گزارهها یک اص ِل بنیادین است ،اما برای یک روشنفکر ،افزون بر ِصد ِق فلسف ِی گزارهها ،توجه به واقعیتها
و ِانکشا ِف حقایق در مت ِن زندگ ِی جار ِی مردمان نیز یک دغدغ ٔه اصلی و یک تعهدِ انسانی و اجتماعی است .شریعتی از متفکرانی است که به این مساله
به خوبی آگاه بود و در گفتارها و نوشتارهای خود بارها بدان توجه نشان داده و به این موضوع اشارا ِت فراوان دارد .فقط به عنوا ِن نمونه به یک مورد از
گفتههای ایشان اشاره میکنم :
" ...متدِ عامِ تحقیق و بررس ِی علمی،که متدِ تجربی است ،برخال ِف منط ِق ارسطو ،اقتضا دارد که از واقعیا ِت جزئی و عینی آغاز کنیم  :یعنی مثالً وقتی
ِ
میخواهیم انسان را بشناسیم ،برخال ِف علمای سابق که اول کوشش میکردند یک تعری ِ
حقیقت انسان بدهند ـ که انسان موجودی است
ف کلی از
این گونه و حیوانی است آن گونه ـ امروز باید انسانی که هست ،انسا ِن عینی را که نفس میکشد ،روی زمین راه میرود و زندگی میکند ،دقیق و
اساس واقعیت و حقیقت و قوانین و روابطی که از آن استخراج میکنیم،
محسوس و تجربی و عینی بررسی کنیم و بَعد منزل به منزل پیش برویم و بر ِ
ِ
واقعیت خارجی دارد در کجا پیدا کنیم  :دو جا  :تاریخ و
به آن چیزی که نامش انسان ،به معنا ِی کلی و حقیقی است ،برسیم .این انسانی را که
جامعه  ( "...مجموعه آثار  17صفحه ) 00

به هر حال ،خطر و پیامدهای منف ِی سوبژکتیویسم را میتوان به اختصار چنین برشمرد :
 .1از مَنظرِ فلسفی در نهایت به نیهیلیسم و نیست انگاری ( نه نسبیت انگاری که قاب ِل دفاع است ) میرسد.

 .2در شناخ ِت مُتون و مناب ِع پیشینیان ،گُسس ِت کامل ایجاد میکند و به این ترتیب معاصران را در ارتباط با میرا ِث مَکتو ِب گذشتگان دچارِ مشکل
میسازد .به ویژه در این مقام برخی از نحلههای هِ
رمونتیک فلسفی ( مثال گادامری و یا نظری ٔه ِ
ِ
مرگ مؤلف و یا نف ِی مُطل ِق مُرادِ مُتِکَلّم در فه ِم متون ) نیز
به یار ِی سوبژکتیویسم آمده و پیامدهای منف ِی آن را تقویت کرده است .در این فضا و بسترِ فکری و معرفتی در حوزهٔ روشنفکر ِی مذهبی و نواندیش ِی
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دینی ،هر نوع مرجعی ِت نقلی ،موضوعی ِت خود را از دست میدهد و در نهایت عمالً جمل ٔه ترکیب ِی "روشنفکر ِی دینی" بالموضوع میشود .فرجامِ این تفکر
ِ
استراتژیک مهمی چون "بازگشت به اسالم" و "بازگشت به قرآن" ،که از شعارهای مه ِم تمامِ مُصلحان و نواندیشا ِن مسلما ِن
این است که دیگر شعارهای
معاصر است ،مُهمل و بالموضوع خواهد بود.
 .3در تفکرِ سوبژکتیویستی ،واقعیتهای روزمره و حقای ِق عینی و
ملموس زندگ ِی مردما ِن زمانه ،به عنوا ِن سیاست و یا امورِ بیاهمیت و خارج از کارِ
ِ
روشنفکری تحقیر شده و به هر حال نادیده گرفته میشود .از این رو ،روشنفکران حقای ِق عُریان را نمیبینند و گرفتارِ توهما ِت خود میشوند و به دنبا ِل
ْس االمر ِی مَطلو ِب خود میروند و در این میان ،صد البته ،هرگز نیز به "ناکجا آبادِ" خود نمیرسند.
ذهنیات و حقای ِق نَف ُ
 .4اگر غای ِت کارِ روشنفکری ،تغییر در احوا ِل مردمان باشد ،در سوبژکتیویسم ،این بخش از کارِ روشنفکری نادیده گرفته میشود و تغییری و تحولی
در زندگ ِی عین ِی مردمان و احوا ِل واقع ِی آنان ایجاد نمیشود .اگر الگوهای روشنفکر ِی مدرن را ولتر ،امیل زوال ،ادوارد سعید و شریعتی بدانیم ،روشنفکر
نمیتواند فقط در خَلس ٔه اندیشه و اندیشه ورزی غَرق شود و آدمیا ِن واقعی و گوشت و پوست و استخوان دار را فراموش کند .اگر دَعو ِی شریعتی را در موردِ
تَراد ِف "عالِم" و "روشنفکر" قبول کنیم ،آنگاه این سخ ِن امام علی مسئولی ِت روشنفکر را در هر عصری مشخص میکند :
" ...و ما اخذ الله علی العلماء اال یقاروا علی کظه ظالم و ال سغب مظلوم"...

و سخ ِن خودِ شریعتی نیز روشنگر است :
" ...خدایا مگذار که اندیشههای لطیف و بلندم مرا از دید ِن خ ِ
ط کبودِ تازیانهای که بر پشتی رسم شده است ،غافل سازد."...

و یا :
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" ...خدایا ! مرا از تمامِ فضائلی که به کارِ مردم نیاید محروم ساز"...
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